
TAUL A DE CONT INGUT

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre les informa-
cions aparegudes en mitjans de comunicació respecte a la seva vinculació amb per-
sones investigades per presumpte finançament il·legal
356-00718/12 4

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre les seves 
declaracions relatives a l’atenció de persones d’altres comunitats autònomes en el 
sistema de salut pública de Catalunya
356-00666/12 4

Compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre les seves declaracions re-
latives a l’atenció de persones d’altres comunitats autònomes en el sistema de salut 
pública de Catalunya i sessió informativa amb el síndic de greuges sobre les seves 
actuacions en matèria de salut
357-00685/12 i 359-00025/12 5

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 438

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 16, dilluns 10 de febrer de 2020

Presidència de l’H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: CPSL 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 438
10 de febrer de 2020

Sessió 16 de la CSG  3 

Sessió 16 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda. Pre-

sideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, María Francisca 

Valle Fuentes, i de la secretària, Núria Picas Albets. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Mercè Escofet Sala, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth Valencia Mimbrero, 

pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Lluís Guinó i Subirós i Aurora Ma-

daula i Giménez, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Najat Driouech 

Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó i Eduardo Reyes i Pino, pel G. P. Republicà; Marta 

Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Esperanza García González i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de 

Greuges perquè informi sobre les seves declaracions relatives a l’atenció de persones d’altres 

comunitats autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya (tram. 356-00666/12). 

Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

2. Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges so-

bre les seves actuacions en matèria de salut (tram. 359-00025/12). Síndic de Greuges. Ses-

sió informativa.

El president

Sí; si els sembla, aniríem a començar la comissió, que ha estat convocada en 
aquesta hora. Sí; senyora... (Pausa.)

A veure, primer voldria fer alguns aclariments i una mica marcar quina és la 
pauta de la comissió, perquè hi han hagut algunes sol·licituds de compareixença; al-
gunes d’elles entrades a darrera hora.

Hi ha un primer ordre del dia, que és el que vostès tenen amb la convocatòria 
formal, en el qual hi ha dos punts. Un, és la sol·licitud de compareixença del síndic 
de greuges davant de la Comissió del Síndic perquè informi sobre les seves declara-
cions relatives a l’atenció de les persones d’altres comunitats, etcètera. Aquest punt 
s’haurà de votar i, en el supòsit que tingui la majoria suficient –cosa que després de 
les converses amb els portaveus, així és– es substanciaria avui mateix. Que té..., se 
substanciaria conjuntament amb el segon punt, que és una sol·licitud exactament per 
al mateix objecte, que va fer en el seu dia el síndic de greuges.

Això és una qüestió. D’ençà de la convocatòria, que es va emetre la convocatòria, 
que era el 3 de febrer, fins al dia d’avui, hi ha hagut una novetat, que és que el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar va sol·licitar una sol·licitud de compa-
reixença –valgui la redundància– del síndic de greuges, per tal de que aclarís alguns 
aspectes que havien sortit a nivell de mitjans de comunicació, amb relació als viat-
ges que havia fet, que ja havien estat objecte de debat en aquesta comissió, en un 
punt anterior. I com que hi havia alguns aspectes innovadors, per dir-ho així, doncs, 
es va entrar aquesta sol·licitud. 

Per aquesta raó, doncs –crec que era dijous de la setmana passada– vam demanar 
a tots els portaveus l’ampliació de l’ordre del dia amb aquest punt. Amb posteriori-
tat a això, el divendres a la tarda –crec que era el divendres a la tarda, em diuen que 
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sí– el síndic de greuges va sol·licitar de mutu propio, també, una compareixença per 
a aquest segon tema.

Per tant, hauríem..., la primera cosa que els demanaria és la modificació de l’or-
dre del dia, incorporant la sol·licitud del síndic de greuges, també. Perquè no tindria 
sentit que quedés sense votar, cosa que faríem en paral·lel a la sol·licitud d’un dels 
grups parlamentaris. En el supòsit que aquesta fos aprovada, no es substanciaria el 
dia d’avui. Sí així la primera, perquè així ho havíem convingut entre els portaveus i 
el síndic. No així la segona, primera per l’objecte de la sol·licitud; però perquè, a més 
a més, les coses han anat precipitadament, de divendres fins avui. 

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre 
les informacions aparegudes en mitjans de comunicació respecte a la 
seva vinculació amb persones investigades per presumpte finançament 
il·legal

356-00718/12

Per tant, el que proposo és que substanciem, en primer lloc, seguint..., ampliar 
l’ordre del dia, sol·licitar ampliar l’ordre del dia amb la sol·licitud, també, del síndic 
de greuges.

Entenc que hi ha l’assentiment per part de tots els portaveus. (Pausa.) Això és 
així.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges perquè informi 
sobre les seves declaracions relatives a l’atenció de persones d’altres 
comunitats autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya

356-00666/12

En segon lloc, ara donaríem la paraula a la portaveu del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar perquè defensi la seva sol·licitud i faríem una votació 
que, o bé pot ser conjunta del punt sol·licitat pel síndic de greuges i per aquest, o bé, 
si els portaveus la volen separada, pot ser separada. El que creguin els portaveus, 
que per això són portaveus.

Els sembla bé? (Remor de veus.) Sí? Doncs, si vol fer, simplement...
(Marta Moreta Rovira demana per parlar.)

Marta Moreta Rovira

Simplement volia dir el que ja ha expressat...

El president

No obrim un torn, però té la paraula la senyora Moreta, en nom del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar.

Marta Moreta Rovira

Gràcies. No, només..., com que ja s’ha explicat perfectament, nosaltres entenem 
que es pot fer de forma conjunta i si tothom hi està d’acord, doncs ja ens va bé de 
forma conjunta.

El president

Entenc que no hi ha cap altra portaveu; per tant, donaríem per aprovada la com-
pareixença del síndic, que ja agendaríem en el seu moment; ja parlarem després amb 
els portaveus quin dia es pot fer. Ell ha manifestat, en la carta, que no es pot fer 
abans de determinada data; ho faríem en aquests termes, evidentment, no?

Per tant, això queda aprovat. I ara, hauríem de votar el primer punt de l’antic or-
dre del dia, que ara ha esdevingut el tercer, que és la sol·licitud de compareixença 
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que, en el cas que sigui aprovada, substanciaríem ara mateix, que és amb relació al 
tema de sanitat.

Vots a favor d’aquesta compareixença?

Munia Fernández-Jordán Celorio

Disculpe, president. Sí; sustituciones de los grupos.

El president

Acabem aquest punt i després prenem nota de les substitucions. Ho dic perquè ja 
l’hem començat. Té raó, però acabem aquest punt i així no ens emboliquem.

Vots a favor de la sol·licitud de compareixença, que substanciaríem ara?
Entenc que és per unanimitat; doncs, moltes gràcies.
I ara sí, les substitucions, hauríem d’haver començat per aquí.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies, president. Diputado Martín Barra, que sustituye a la diputada Carmen 
de Rivera, y la diputada Blanca Navarro, que sustituye a Manuel Rodríguez l’Hote-
llerie de Fallois.

El president

Moltes gràcies. Hi ha alguna altra substitució d’algun altre grup?

Lluís Guinó i Subirós

Sí; president. Del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en Josep Maria For-
ner substitueix l’Anna Geli. I l’Eusebi Campdepadrós substitueix l’Antoni Morral.

El president

Moltes gràcies. Entenc que a la resta de grups no hi ha cap altra substitució. Per 
tant, ara sí que agrairíem als serveis que demanessin al senyor síndic que entrés, 
per substanciar, en un sol punt de l’ordre del dia, la compareixença respecte al tema 
de sanitat.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i nou minuts i es reprèn a les tres i deu minuts.

El president

Bé; bona tarda.

Compareixença del síndic de greuges perquè informi sobre les seves 
declaracions relatives a l’atenció de persones d’altres comunitats 
autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya i sessió 
informativa amb el síndic de greuges sobre les seves actuacions en 
matèria de salut

357-00685/12 i 359-00025/12

En primer lloc, benvinguts el senyor síndic, el senyor Rafael Ribó i les persones 
que l’acompanyen. En primer lloc, l’adjunt, com és habitual, el senyor Jaume Saura. 
També el senyor Francesc Vendrell, director de Relacions amb les Entitats i Empre-
ses; la senyora Judit Macaya i Alsina, directora del Gabinet de Comunicació; la se-
nyora Pilar Prim, en qualitat d’assessora i el senyor Carlos Suay, tramitador.

Sense més dilació, sí, informar-vos síndic, que faríem els dos punts de l’ordre 
del dia en un sol acte, per economia, diguéssim, processal, i en tractar-se del mateix 
objecte. Per tant, com és habitual teniu un temps per fer l’exposició i després passa-
ríem, doncs, al debat entre els diferents grups parlamentaris.

Per tant, sense més dilació, teniu la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Aprofito el fet de que hagin votat les dues demandes de 
compareixença a la vegada per subratllar, com vostès ja han vist, que a l’escrit són 
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formalment diferents. Una és una demanda que comparegui per explicar les decla-
racions en un mitjà de comunicació i l’altra per cenyir-nos a temes de sanitat. Vaig 
més al que demana el Grup Socialista, que no pas al que demana el síndic.

«El defensor del pueblo catalán culpa a los pacientes del resto del Estado de los 
problemas de la sanidad de Cataluña.» Aquest és el titular que es va estendre com 
pólvora per tota la geografia espanyola. «Culpa a los pacientes del resto del Estado 
de los problemas de la sanidad de Cataluña.» Vostès deuen tenir –i, si no, els hi 
podem facilitar, perquè a més, està penjat a la xarxa– el vídeo i la transcripció de 
totes les declaracions que, en un programa de ràdio i a preguntes del presentador 
del programa, fa el síndic: «La sanitat a Catalunya és d’una qualitat excel·lent. L’hi 
puc garantir. La prova és que venen d’altres comunitats autònomes a intervenir-se a 
Catalunya. Jo no sé si és la llista d’espera més llarga, depèn de com l’enfoquem. El 
que li puc garantir és que un dels dèficits que té la sanitat pública a Catalunya, és 
que té un sobrecost per la gent que ve a Catalunya a intervenir-se. Per què? Per què 
venen? Perquè hi ha hagut un model excel·lent, que si no el mimem, se’ns en pot anar 
en orris. Amb uns professionals que estan posant el millor d’ells. Segurament amb 
un pagament inferior al que haurien de cobrar.

Falta inversió tecnològica en la maquinària, la salut és caríssima. Perquè els des-
cobriments sobre la salut van a una velocitat molt més ràpida de les previsions pres-
supostàries. I sobretot, hi va haver una època que van marxar molts metges –i parlo 
de la no substitució d’aquests metges– uns, siguin per anar a altres països o altres, 
com estem veient, per jubilació..., evidentment, que hi ha un problema de llistes d’es-
pera. I ho seguim, des del Síndic, a través de les queixes que rebem i els informes 
que fem. Però compte que no ens passi com amb l’escola, que ens equivoquem en po-
sar la diana en un punt que no és el que seria bo per millorar la sanitat a Catalunya.»

No els hi vaig a tornar a rellegir, però em sembla que està molt clar el que es 
deia en aquestes declaracions. Que no té res a veure amb el titular que es va esten-
dre i va córrer per molts llocs de l’Estat espanyol; el titular. És més: el mitjà em va 
reconèixer, a posteriori, que el titular no corresponia a les declaracions. Hi han vies 
per intentar esmenar això; no els hi demano a vostès, ja les practicarà el síndic de la 
forma més discreta i serena possible. Jo parlava que desconeixia quina era la llista 
més llarga. No soc l’únic; hi han autoritats molt importants a l’Estat que farien les 
mateixes declaracions sobre la comparació entre llistes d’espera, perquè no hi ha un 
sol centre d’unificació de criteris sobre llistes d’espera. I ho trobaran a molts infor-
mes al respecte. No cal que..., no és la meva feina, eh? No és la meva feina que jo, 
ara, entri a mirar altres llistes d’espera. Però per això deia: ho desconec, per dir-ho 
de la forma més suau possible. 

Entraré a explicar-los què entenem per aquest sobrecost, per això vaig directe a 
la petició del Grup Socialista. En part, em sorprèn que pràcticament ningú –no va 
per vostès, va per la sèrie d’articles que es van desenvolupar a partir d’aquell titu-
lar– entra en la retribució dels professionals de salut, que és baixa. I que els devem 
molt, perquè han estat molts anys amb una retribució baixa, siguin metges, siguin 
professionals d’infermeria.

Encara ens sorprèn més que pràcticament ningú entrava en la manca d’inversió, 
en agafar el divorci, la distància tecnològica perquè les investigacions en salut van a 
la velocitat que van. I evidentment, aquesta sí que encara menys, ningú parlava que 
ens estem quedant, a poc a poc, de moment a poc a poc, però ja venen generacions 
senceres, sense personal sanitari, especialment metges, que s’aniran jubilant. Man-
tinc, com vaig fer a la ràdio, que el sistema català de la salut és excel·lent. Com vaig 
dir en un comunicat, en veure el que passava amb un titular que no corresponia al 
que jo havia dit, mantinc que, en general, a l’Estat espanyol el sistema públic de sa-
lut és excel·lent i de qualitat. Ho és pels professionals, ho és pels esforços que estan 
fent, ho és per la investigació.



DSPC-C 438
10 de febrer de 2020

Sessió 16 de la CSG  7 

Catalunya pot estar orgullosa de la investigació que té als seus hospitals públics. 
Ho és per la constant innovació per facilitar l’accés dels ciutadans a les prestacions, 
com és ara que tenim un mapa on arribem, quant a informació i consulta, vora el 95 
per cent del territori de la població. I els ho diré per un altre indicador: el nombre 
de queixes que arriben al síndic sobre el tema de salut, des de l’època inicial, que 
Ca talunya té la competència en salut; per tant, amb els meus predecessors igual; és 
absolutament desproporcionat a la baixa sobre el nombre d’usuaris del sistema na-
cional de salut. Si vostès agafen la memòria del síndic, any rere any –torno a dir, 
també, dels meus predecessors– facin un percentatge senzillíssim, de queixes d’al-
tres departaments sobre potencials usuaris i posin set milions i mig, com a mínim, 
s’anirà afegint el que després afegirem d’usuaris de salut i es tregui la proporció. 
I veuran que és una proporció baixa, la que arriba de queixes sobre salut.

Ja m’avanço que no em diguin: és que no confien en el síndic, van al Defensor 
del Pueblo..., perdoni, eh?, és una cantarella que en aquesta sala me l’he sentida di-
verses vegades; mirin la memòria del Defensor del Pueblo sobre queixes de salut a 
Catalunya i s’enduran, encara, una sorpresa bastant més gran.

Els hem enviat, i perdonin que ho hem fet de la forma que, consultant el presi-
dent de la comissió, ens ha semblat més efectiva, un quadern sobre tot el que hem 
dit sobre salut els darrers deu anys, amb informes anuals. I jo també he enviat un al-
tre quadern, amb un resum transversal d’aquest tall vertical. I ara els podria avorrir 
–espero que no, perquè a més, no ho faré– llegint-los pàgines i pàgines senceres, so-
bre el que nosaltres hem dit sobre salut en aquest Parlament, en informes del síndic.

Mirin, el dia 9 jo feia aquestes declaracions en un mitjà de comunicació. Pocs 
dies abans entrava en aquesta cambra l’Informe sobre els drets dels Infants de l’any 
2018. I amb pàgines sobre el tema de llistes d’espera i infants i menors. A banda del 
que els acabo de recordar, que ho tenen tots, els podria citar com el síndic demana 
al Departament de Salut que estableixi la condició d’infant com a criteri de priorit-
zació, que estudiï la conveniència d’establir terminis màxims garantits pels infants. 
El departament continua insistint que això és un criteri professional, la tramitació 
de queixes ens evidencia que no sempre els professionals clínics tenen en compte la 
condició d’infant.

El departament ens informa que està prevista la publicació d’un nou decret d’ac-
cessibilitat; un llarg etcètera. Ho tenien tots vostès, com tenen tots els informes, 
que ara els han tornat a enviar en els apartats concrets sobre el que significa la sa-
lut, tractada des del síndic, per poder debatre tan a fons com vulguin, tots aquells 
apartats de la declaració que vaig fer en un mitjà de comunicació, per veure a què 
s’estava referint el síndic. Són qui més, totes i tots vostès, són qui més, molt més 
que l’opinió pública, en general, poden saber què elabora i què presenta el síndic, 
sobre el tema de salut. Perquè l’única institució a la qual jo estic obligat i em res-
ponsabilitzo de donar comptes de tot allò que fem, és el Parlament de Catalunya. 

Evidentment, podríem parlar del que nosaltres diem, com ho tenen en els docu-
ments tramesos, sobre tots els suggeriments que hem anat plantejant en què caldria 
millorar substancialment la gestió de les llistes d’espera. La qualitat d’un servei pot 
veure’s erosionada i afectada per una gestió errònia o defectuosa, i és aquest el bino-
mi sobre el qual el síndic es pronunciarà sobre la diagnosi de salut.

El comptar amb excel·lents professionals, excel·lents dedicacions, excel·lents in-
vestigacions, pot anar acompanyat amb que tenim falles diverses en la gestió i que 
hem de preveure molts més reptes –també en parlarem– per millorar aquesta gestió. 
Parlem dels terminis màxims que van aconseguir que no només fossin sobre inter-
venció, sinó també sobre diagnosis. I no els hi vaig a..., els estic sintetitzant la histò-
ria, ho tenen en aquests quaderns que els hem passat.

Vàrem insistir en temes com és el temps per arribar a especialistes, o el metge 
de família en centres d’atenció primària, o els tractaments de reproducció humana 
assistida, o l’obesitat mòrbida o la columna vertebral, el raquis, els dos temes més 
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allunyats de complir amb el que són esperes d’intervenció. I evidentment, per part 
nostra també els afegim que el Departament de Salut no hauria de defugir la res-
ponsabilitat sobre els centres concertats respecte al que són les llistes d’espera. Tot 
això, ho tenen més que distribuït. 

Parlem d’urgències, en aquests mateixos informes, sabedors que –i aquí vaig a la 
gestió– que si l’any 2019 vàrem tenir 4.892.702 visites a urgències, sigui hospitals o 
CUAPs i que d’aquestes, hi ha un percentatge elevat que són de grau quatre o cinc, 
en termes de triatge, que no haurien d’anar a hospitals. Està fallant alguna cosa; si-
gui informació, sigui planificació, sigui coneixement d’aquests serveis, especialment 
primària, que convenientment dotats, convenientment informats, haurien de ser de 
debò, l’entrada més sòlida en el sistema sanitari.

Fa falta més atenció sobre aquests serveis; molta més informació. És que el sín-
dic és contrari a que hi hagi malalts d’altres llocs que no és Catalunya? «Suprema-
cista», nazi –no m’ho he inventat, eh?, els estic repetint coses que m’he trobat en 
articles– o és que no se’n recorden, qui va promoure en aquest Parlament, lluitar 
contra el canvi que es va fer per part del Gobierno de España, en contra de la uni-
versalització de l’assistència sanitària, que excloïa centenars de milers de potencials 
pacients? Que els mateixos metges advertien que segurament seria, inclús, un defec-
te que podia agreujar la salut col·lectiva? O és que no se’n recorden que, en informes 
del síndic hi ha lluites que encara no han aconseguit completar al cent per cent, per 
la universalització de la salut en totes les categories professionals?

Però anem al tema –que evidentment és el que pot causar més polèmica perquè 
España nos roba, etcètera–, el Consejo Económico y Social, el tenen a la seva dis-
posició, fa un informe on denuncia la creixen desigualtat del sistema sanitari, per 
comunitats autònomes i la manca de previsió. Es critica que es tingui congelat el 
Fons de Compensació Autonòmic. És una història que és dels darrers anys. L’any..., 
el 14 de març del 2019, el ministre de Sanitat, el Ministeri de Sanitat vol rellançar el 
Fons de Cohesió Sanitària, el vol rellançar perquè s’adona que no funciona. I el vol 
rellançar i publica a consulta un projecte d’ordre ministerial. Algú em pot contestar 
si ja està tancada la consulta de l’ordre ministerial?

En aquesta mateixa consulta es diu entre d’altres motius pels quals cal revisar el 
Fons, i els llegeixo textualment: «Nuevas patologías técnicas, tecnológicas y proce-
dimientos acordados por el Consejo Interterritorial, que no se contemplan». Vostès 
saben, perquè a més, s’ha passat amb nota del síndic, que hi ha un sistema establert 
per derivar cap als hospitals i zones de major coneixement, capacitat i dotació, els 
malalts de major complexitat. És legítim, necessari i desitjable per mantenir l’equi-
tat. I quins són, aquests centres? Madrid, Catalunya –pràcticament empatats– i bas-
tant per darrere, la Comunitat Valenciana.

Això, evidentment, crea un sobrecost. I evidentment, hi ha d’haver mecanismes 
per compensar-lo. Legalment, està establert un 80 per cent de compensació. Les 
estadístiques ens diuen que no ho complim, que estem..., que no arribem a aquesta 
compensació. A més, això significa que si tu ets comunitat que reps malalts d’al-
ta complexitat i a més, els vols rebre i els has d’atendre el millor que sigui possible, 
malalts de molta menor complexitat no aniran tan ràpidament a centres quirúrgics 
a ser intervinguts.

I els ho poden explicar, fil per randa, no el síndic amb les queixes que rep; els 
professionals estan al front de les gerències i de la gestió d’aquests centres. Això 
ha provocat que fa molt pocs dies, 7 de febrer –també el tinc a la seva disposició– 
el Tribunal de Cuentas advertís que hi ha una deficiència tècnica normativa que, 
per tant, no s’adapta a lo dispuesto en la norma a la realidad, por no extenderse a 
todos los supuestos contemplados y por falta de un desarrollo reglamentario. Ni el 
Ministerio de Salud, ni el de Hacienda han articulado un procedimiento para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en las respectivas leyes presupuestarias, que permita la 
compensación resultante de la distinta liquidación de estos hechos. 7 de febrer del 
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2020, tenen l’informe sencer aquí, també. I sinó..., i si volen, també els podem pas-
sar a la seva consulta.

I vagin llegint el que diu aquest mateix informe, i es conclou que s’ha de fer un 
canvi al respecte. Oh, és que això és un percentatge petit sobre el pressupost global 
de la sanitat. Saben quin és el percentatge finalista dels diners que reben per sani-
tat, per exemple? Qualsevol comunitat autònoma, no només Catalunya, eh?, excepte 
les del concert, excepte Navarra i Euskadi; el percentatge s’aproxima al 90 per cent. 
Per tant, ja no és tan petit, perquè estem parlant de possible disposició de polítiques 
públiques sobre aquest altre 10 per cent. I mirin en què s’utilitza, discrecionalment.

No solament el síndic està a favor de la recepció i la universalització de la sa-
lut, com ha dit fins i tot quan els ha intentat empènyer el recurs davant del Tribunal 
Constitucional, però la norma que impedia aquesta universalització, que ara ja està 
restablerta, sinó per les mateixes xifres, que van a l’entorn, evidentment, del tema 
de les problemàtiques de salut. Fan falta més recursos, segur; més recursos econò-
mics i professionals, per de debò arribar plenament a l’equitat. Però fa falta, també, 
contemplar les noves realitats: l’allargament de la vida de tots nosaltres; factor ra-
dicalment positiu.

I en veure com les estadístiques ens demostren que determinats procediments 
quirúrgics es dupliquen o tripliquen. Avui dia hi ha càncers que es poden arribar a 
operar tres vegades, perquè la primera vegada pot ser exitós i al cap d’un temps pot 
tornar a sortir una altra complicació, que es pot analitzar i es pot operar fins i tot 
una tercera vegada, com demostren les estadístiques, que és cada vegada més sovin-
tejat. I és el mateix pacient. Hem de tenir en compte tot lo que significa la comple-
xitat tecnològica de les intervencions. Vora 1.400 intervencions l’any passat van ser 
directament robòtiques, a l’ICS. I això anirà creixent. I si em permet un parèntesi, 
president, el 2 i el 3 de març estan tots convidats a un debat sobre intel·ligència ar-
tificial i salut i altres serveis, organitzat pel síndic amb tots els defensors europeus 
–tanco el parèntesi.

I hi ha un greu problema de manca de metges, de manca de metges que tinguin 
i mantinguin el nivell de qualitat del que tenim al nostre sistema. Potser sí que es 
va encertar a jubilar metges als seixanta-cinc anys; o potser no. Hi ha societats molt 
avançades que no han anat en aquesta disposició. Potser estem menyspreant el ca-
pital i saviesa dels caps de serveis i dels millors cirurgians i dels millors investiga-
dors, a partir d’una determinada edat, que la podrien transmetre a les generacions 
que pugen, amb l’estatus que fos, i no pas apartar-los directament del sistema públic 
de la salut.

He anat a una velocitat de creuer, tan ràpid com he pogut. Crec que és un tema 
molt important, però molt. I crec que és un tema que mereix, com segons es diu en 
els mitjans de comunicació, tindrà un increment sensible en els propers pressupos-
tos de la Generalitat, però seria bo, també, que poguéssim, no només avui, per unes 
declaracions a un mitjà, sinó amb serenitat, més endavant, poder entrar a capítols 
concrets a debat, amb tots els grups parlamentaris.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Ara donaríem torn de paraula als diferents grups parlamentaris. 
Atès que la proposta inicial, una de les que s’ha votat i substanciat, corresponia al 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, començaria el torn; després se-
guiria Ciutadans, i seguiríem l’ordre, tancant els grups que donen suport al Govern. 
Per tant, té la paraula la senyora Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bon dia, síndic; bona tarda més aviat; i a tot l’equip que 
l’acompanya.
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Bé; només una prèvia, abans de començar i és que, sempre que demanem una 
compareixença, com s’ha fet avui o com la que hem substanciat abans a la votació, 
seguidament el síndic demana comparèixer ell. Estaria bé que algun dia compare-
gués abans que algú dels grups parlamentaris demanés les seves compareixences. 
Però bé, aquesta és la tònica que ens acompanya, darrerament. Voldria iniciar la 
meva intervenció demanant-li que fes, en tot cas, una autoreflexió sobre el seu càr-
rec i la seva actitud com a màxim representant de la Sindicatura de Greuges de Ca-
talunya. 

Avui tenia una oportunitat per reflexionar sobre la seva acció com a màxim res-
ponsable del Síndic de Greuges, però molts ja hem perdut l’esperança que el síndic 
–vostè, senyor Ribó– sigui capaç de fer-ho. Sap quina és la responsabilitat d’aquesta 
institució? Sap qui la representa? O ha perdut de vista que ens representa a tots i a 
totes? Són preguntes que queden aquí, a l’aire. És mereixedor d’ostentar un càrrec 
que, per defecte, necessita imparcialitat? Crec sincerament que no, que no és merei-
xedor del càrrec que ocupa.

Perquè vostè fa temps que ha perdut la suposada imparcialitat del seu càrrec. 
Tota aquesta reflexió que com a diputada li poso sobre la taula, és arran de com ha 
explicat, de les diverses declaracions que, tan sovint, fa en els mitjans de comunica-
ció. De fet, no fa massa dies, síndic, ja compareixia en aquest Parlament per donar 
explicacions relacionades amb un regal que vostè va acceptar; concretament el viat-
ge a Berlín, un regal de prop de cinc mil euros per vostè i la seva filla.

Un vol privat, pagat per un conegut empresari vinculat a la trama del tres per 
cent; empresari que, en aquella compareixença, assegurava no conèixer.

El president

Senyora diputada, ens hauríem de cenyir a l’objecte de la interpel·lació, i més 
quan hem votat una compareixença explícita respecte aquest tema.

Marta Moreta Rovira

Sí; continuo però lligat; però recordo perfectament la compareixença que va fer 
el senyor síndic. Avui, tornem a demanar la seva compareixença perquè doni expli-
cacions sobre unes declaracions que va fer en el programa de Josep Cuní, referents 
a la sanitat pública catalana, en què assegurava que els dèficits que té la sanitat pú-
blica de Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a interve-
nir-se, tot i dir que és un sistema sanitari excel·lent, que compartim evidentment, la 
seva opinió.

Miri, vostè pot opinar com a síndic de tot allò que consideri més oportú; només 
faltaria. Però, molt em temo que, des de fa molt temps qui opina a través dels mit-
jans de comunicació no és el síndic de greuges, sinó que és el senyor Rafael Ribó 
a títol personal. I això és una altra reflexió que hauria de tindre en consideració. La 
seva conducta fa un flac favor a aquesta institució que presideix, una institució que, 
d’altra banda, vostè mateix va contribuir a prestigiar fa ja uns quants anys. De ve-
ritat, síndic, amb el cor a la mà: creu que una actuació com la que vostè va tenir i 
les desafortunades declaracions relacionades amb la sanitat pública, són dignes del 
seu càrrec?

Catalunya disposa d’un bon sistema de salut, però amb moltes mancances i ne-
cessitats que han patit greus retallades des del 2011 i que no hi ha govern que les 
reverteixi. Miri, podríem compartir que hi ha un deute de l’Estat cap a Catalunya 
en concepte de costos de pacients d’altres comunitats, com bé ha dit; que el sistema 
de compensació no funciona, respecte Catalunya, com hauria de ser. Però també és 
cert –i això sí que no ho ha dit– que la conselleria no assisteix de manera sistemàtica 
als consells interterritorials i per tant, no fa cap tipus de negociació per abordar-ho.

Però d’aquí a dir que aquest sobrecost provoca un dèficit a la sanitat pública, hi 
ha, crec, un bon tros. És allò que en podríem dir que, correcte, correcte, no ho és. 
Però realment, és molt poc significatiu; tan poc significatiu que, si comparem el 
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pressupost anual del Departament de Salut ara, en el proper pressupost, 9.700 mi-
lions d’euros, equivaldria exactament a un 0,05 per cent del total del pressupost. 
I per altra banda, per mi és més greu la seva afirmació, perquè reflexa, per dir-ho 
finament, una manera ben curiosa d’entendre la universalitat de la sanitat. Un dret 
que no tinc cap mena de dubte que comparteix amb mi. De fet, ho ha explicat fa un 
moment. Per tant, el que fa vostè és fer un discurs esbiaixat i poc realista, que tira 
com sempre a favor del Govern, sense tenir en compte els valors empírics de la rea-
litat. Sap quins mals té la sanitat pública catalana? Doncs miri, n’hi faré un resum 
ràpid, no un resum de cent quaranta pàgines com ens va enviar divendres al vespre, 
sinó ràpid; perquè pugui tenir coneixements suficients si torna a tenir ganes d’opi-
nar sobre el tema.

La sanitat catalana avança per inèrcia, sobretot a partir de les retallades, com he 
dit, del 2011. Hi ha moltes mancances en el sector, sobretot arran de les tisorades 
que va fer Artur Mas. Des de llavors, les llistes d’espera no han parat de créixer, en-
capçalant el rànquing de taxes més altes de l’Estat. Catalunya és la comunitat amb 
la taxa més alta de pacients esperant una intervenció. S’han perdut més d’un miler 
de llits i pel camí han desaparegut 800 metges d’atenció primària –d’això tampoc en 
dieu res. No sé si recorda que els metges d’atenció primària van anar a la vaga fa un 
any; una paràlisi de Govern immers en la gestió del procés. Està abandonat des de 
fa massa temps, amb l’impuls polític i ni cobertura econòmica. Sap que l’últim pres-
supost sanitari de Catalunya, el del 2017, va tenir mil milions d’euros menys que els 
pressupostos del 2010? Això tampoc ho explica. Per cert, l’any, aquest any, que va  
tenir la partida sanitària més alta. 

Necessitem recuperar la despesa sanitària, la manca de professionals, sobretot 
produïda per uns salaris precaris; la sobrecàrrega laboral del col·lectiu, les mancan-
ces en infraestructures i una tecnologia, com deia, obsoleta, que s’hauria de canviar 
amb urgència. Estem en un retrocés evident i vostè diu que els mals de la sanitat 
pública són per les persones que venen d’altres comunitats a intervenir-se, que re-
presenta –com he dit– ni més ni menys, un 0,05 per cent.

De veritat ho diu? I després d’aquesta patinada monumental, encara és capaç de 
dir que no pot retractar-se, perquè no ho ha dit. I això ho va dir en comissió. I tant 
si ho va dir, i ho pot tornar a escoltar, tantes vegades com vulgui. A més, l’article 4 
de la Llei del Síndic –la Llei del Síndic, eh?, no d’una altra llei– la Llei del Síndic 
diu: «Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins del seu àmbit d’ac-
tuació, funcions de mediació o de composició de controvèrsies». Diria que aquest 
apartat se l’ha passat per alt, totalment. Sap perfectament que nosaltres, a cap de 
les compareixences que hem fet no li hem demanat la dimissió. És cert que els di-
versos grups parlamentaris no hem estat capaços de posar-nos d’acord a nomenar 
el seu substitut o substituta; com no ho és menys el fet que, a l’actual composició 
del Parlament, vostè ara no gaudiria del suport igual o superior a les tres cinquenes 
parts exigit per llei.

Apel·lem a la seva consciència per tal que consideri seriosament fer un pas en-
rere i deixar que el seu adjunt assumeixi la responsabilitat, tal com estableix la Llei 
del Síndic de Greuges. Creiem que això és el que pertocaria, si de veritat respecta i 
estima la institució que representa. Són masses els fronts oberts que se li acumulen. 
S’ha adonat que, a cada compareixença, ha d’apagar un foc nou? No sé si n’és cons-
cient. Va comparèixer per explicar-nos els obsequis de la trama del tres per cent i va 
haver d’excusar-se per fer les desafortunades declaracions sobre sanitat, suposo, per 
tots aquests titulars que ha dit avui, que sortien i que havia llegit. I ara –ara– pretén 
donar explicacions d’això i ressorgeixen els seus viatges i es posa en evidència que 
va enganyar aquesta comissió.

Sí, sí..., va enganyar, perquè..., almenys va enganyar en dos temes: va amagar que 
ja havia fet un primer viatge i va mentir...
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El president

Senyora diputada, ja li he dit abans...

Marta Moreta Rovira

Acabo...

El president

Li agrairia que aquest tema, que serà objecte de debat en una altra comissió, no 
el substanciéssim ara i aquí.

Marta Moreta Rovira

Sí; gràcies. I va mentir, perquè coneixia l’empresari en qüestió. Vostè ja no està 
en condicions de mantenir el prestigi, el bon nom i la imparcialitat de la sindicatu-
ra. De fet, jo crec que hauríem de dir que ja està fora de termini; ja fa tard, síndic, 
fa tard. Deixi pas al seu adjunt, que és el millor servei que pot fer a la institució, al 
Parlament que el va nomenar i fins i tot a vostè mateix, síndic.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Tindria la paraula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Ribó. Hablemos claro: usted no ha ve-
nido hoy aquí a hablar de salud. Usted ha venido hoy aquí a blanquearse, no hay otro 
motivo. No ha venido a hablar ni de salud, ni de la desatención de los ciudadanos 
en el sistema sanitario en Cataluña. Ha venido a tapar unas lamentables vergüen-
zas, una de las muchas, como si hubiera pocas, de las cuales también podríamos 
hacer un informe. ¿Por qué está hoy hablando de salud, señor Ribó, cuando ya sa-
bemos lo que piensa usted de la causa del mal funcionamiento del sistema sanitario 
en Cataluña?

Que la culpa es de las personas que vienen de fuera, según usted mismo, a curar-
se a Cataluña, ¿no? ¿Que la sanidad pública en Cataluña es sólo para los que tienen 
ocho apellidos catalanes? Sus comentarios supremacistas han generado una ola de 
indignación tal, que hasta diferentes ayuntamientos catalanes le han reprobado, es la 
primera vez que un síndic es reprobado por los ayuntamientos catalanes. Y en rela-
ción al motivo de la comparecencia, es de agradecer que su equipo nos facilite este 
magnífico informe, en el que se recopilan las carencias del sistema sanitario público 
catalán durante los últimos diez años; magnífico informe.

Son tantas y tantas las carencias, que han tenido que llevar a cabo una ingente 
cantidad de actuaciones durante estos diez años. Lo raro es que, pese a todos estos 
informes de su equipo, según usted la causa de la situación en Cataluña es el Espan-
ya ens roba, en versión sanitaria. Mire: de todas las actuaciones que se han presen-
tado en el informe, muchas son congruentes con las proposiciones de ley, con las 
mociones y las propuestas de resolución que nuestro grupo parlamentario de Ciuta-
dans ha presentado en este Parlament, sin que el Govern haya hecho el menor caso. 
Es decir, que el informe que nos presentan y la opinión de su equipo coincide con 
la valoración hecha durante años por Ciutadans, acerca de los aspectos a mejorar 
en la sanidad, a pesar de usted y sus opiniones.

En su informe se observa la tremenda y lamentable atención sanitaria a los ca-
talanes. Atención sanitaria que está garantizada entre los derechos reconocidos y 
reglados en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad desde el año 86 y que 
el Departamento de Salud de la Generalitat, como bien recoge el informe que ha 
redactado su equipo, no garantiza ni con el Gobierno de Torra, ni con los anterio-
res gobiernos separatistas. Porque ponen por delante el procés al derecho a la salud. 
Derechos vulnerados sistemáticamente a los pacientes y a las familias. Mire, desde 
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Ciutadans seguiremos denunciando las vergonzosas listas de espera y el vergonzoso 
aumento durante los dos últimos años de desgobierno.

Mire, hemos presentado una proposición de ley para mejorar la situación de la 
lista de espera sanitaria por dos veces y ha sido tumbada. La primera, por los par-
tidos independentistas, y la segunda, además, con el apoyo de Podemos, con la ex-
cusa de que el Govern había prometido un decreto mejor, que iba a mejorar nuestra 
proposición de ley antes de final de 2018 y aquí estamos, en 2020, y no lo han pre-
sentado. Mire, esta dejadez del Govern en materia de sanidad tampoco viene reco-
gida por su informe. Hasta la extenuación, seguiremos insistiendo en las enormes 
diferencias que tienen que padecer los ciudadanos de Cataluña para acceder a los 
servicios sanitarios, dependiendo de donde vivan.

Otro ejemplo: la atención primaria. La situación es lamentable; este Gobierno se 
niega a aportar recursos y todavía se permiten decir que es que, en cualquier am-
bulatorio de Cataluña te dan hora con el médico de cabecera en menos de 72 horas; 
es que eso no es verdad. Es que, cualquiera de nosotros llamamos y por lo menos 
nos dan para dentro de un mes. Otro capítulo: el transporte sanitario y su lamenta-
ble situación. Desde Ciutadans, ya propusimos ajustes que no costaban ni un euro y 
fueron aprobados por este Parlament. Pero el Govern no los ha aplicado. También, 
entre otros muchos ejemplos que vienen recogidos en el informe de su equipo: la 
carencia de recursos en salud mental en cuanto al acceso a los tratamientos psicote-
rapéuticos, la falta de apoyo a las familias, la derivación de adolescentes a centros 
privados: –quien se lo puede permitir, claro.

También Ciudadanos ha aprobado una moción en el Pleno para implantar un 
plan de prevención del suicidio y mejorar la atención en salud mental, que tampo-
co el Govern ha aplicado. Y vistos los presupuestos, tampoco lo va a aplicar. Mire, 
señor Ribó, usted dice que en Cataluña hay un sistema de salud excelente, hay unos 
profesionales excelentes, pero hoy en día, Cataluña sigue entre las comunidades au-
tónomas con peor sanidad pública. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Federación 
de Asociaciones para la defensa de la sanidad pública en su informe del 2019: Ca-
taluña es la cuarta, por la cola. Y con el presupuesto en salud que han presentado 
esta semana, no va a mejorar nada. Porque, a pesar de que hablan de que ha aumen-
tado el presupuesto, lo que se ha presupuestado es un 6 por ciento menos de lo que 
se había ya gastado en noviembre del 2019; con recortes, la atención sanitaria solo 
puede empeorar. 

Señor Ribó: cuánto de mal tienen que estar las cosas para que hasta el síndic del 
procés contradiga a la consellera de Esquerra, que presumía la semana pasada de 
model d’èxit, cuando presentaba los presupuesto. Y cuanto mal debe estar el síndic 
del procés, para después de lo que dijo el otro día –y recordemos que es uno de los 
comentarios más vergonzosos que hemos podido escuchar de usted– haya tenido 
que venir hoy aquí, a blanquearse y sacar este informe.

Un par de sugerencias: echamos de menos en su informe que tampoco hace refe-
rencia a la vulneración reiterada de los derechos de los trabajadores del sistema sa-
nitario, tanto de los recortes de las pagas extras, como en la sobrecarga laboral que 
llevan denunciando los sindicatos, desde hace muchos años. ¿Sabe cuánto se está 
exprimiendo y exprimiendo a los profesionales sanitarios, desde hace muchos años? 
¿Dónde se recogen, estos agravios en su informe? ¿O es que los profesionales sani-
tarios y los demás trabajadores de la Generalitat no somos ciudadanos de Cataluña?

Otro aspecto que tampoco recoge su informe es el relativo a la vulneración en 
el acceso a la información en el sistema sanitario catalán, que es una de las partes 
de la Administración catalana más opacas. Hasta el 2027 se presentaban anualmen-
te los datos de actividad en la central de resultados. Permitía comparar la actividad 
entre diferentes territorios y la central de balances, que nos aportaba información 
financiera de los proveedores. Pues bien, ya no; ya no lo han publicado. Han dejado 
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de publicarlo, desde 2019 se vulnera el derecho al acceso a la información, sin pre-
sentar estos datos. 

Y, además, los datos económicos que publican en diferentes partes de la web, 
tampoco son congruentes. Y cuando el primer partido del Parlament, nosotros, pe-
dimos información al Govern, nos la niegan o nos la dan incompleta. Síndico de 
agravios: ¿no le preocupa la vulneración en el acceso a la información? ¿Le preo-
cupa la vulneración de la Ley de transparencia y el acceso a la información de los 
ciudadanos? Hay una situación total de falta de equidad entre los territorios, y no sa-
bemos cómo se están gastando el dinero. Faltan recursos, las listas de espera no ha-
cen más que aumentar, la salud de la población está mal atendida y no quieren hacer 
público como está gastando, este Govern, el dinero de todos los catalanes.

Ya le digo yo porqué, porque no quieren que se sepa cuánto se desperdicia en 
difundir el procés y se gasta en viajes y otros asuntos, sobre los que no dan explica-
ciones. De esto, señor Ribó, sabemos que sí que está al día, porque hasta ahora, ha 
utilizado parte del dinero público, con el que le pagamos todos los catalanes, para 
defender el procés a los políticos presos, condenados por saltarse las leyes y vulne-
rar los derechos de todos los ciudadanos. Y a viajar, invitado por los amigos de la 
trama del tres per cent. Madre mía, cuanto tienen que estar de mal las cosas para 
que el síndic del procés, con este informe, se esté alineando con las quejas del pri-
mer partido de la oposición, en cuanto a la desatención de los catalanes en materia 
de salud, teniéndonos como nos tiene acostumbrados, a trabajar sólo para los inte-
reses de los separatistas.

Eso sí, a cambio y para seguir con su costumbre de tapar las vergüenzas de los 
gobiernos procesistas, con este informe tan exhaustivo y tan pormenorizado, ha sido 
capaz de sacar la conclusión de que todas estas carencias son consecuencia de esta 
versión sanitaria de l’Espanya ens roba, echándole la culpa a los ciudadanos de otras 
comunidades autónomas. Oiga, que usted es el síndico de las personas, defensor de 
los derechos de los ciudadanos ante los atropellos y negligencias de la información. 
Y los ciudadanos de otras comunidades autónomas que vienen, tienen derecho a ser 
atendidos en los CSUR de los hospitales de tercer nivel de Cataluña, por el conve-
nio, y financiados por el Fondo de Cohesión Sanitaria.

Especialmente, cuando la consellera lleva dejando la silla vacía del Consejo In-
terterritorial desde hace muchos meses. Si alguien tiene que negociar los acuerdos 
que garanticen esa financiación del sistema sanitario catalán y reclamar la parte del 
Fondo de Cohesión que corresponde, es ella. Y, por tanto, si tiene que recaer alguna 
responsabilidad de la falta de financiación, pues será en ella, que deja la silla vacía 
y no va a negociar. No en los ciudadanos de otras comunidades autónomas, que te-
niendo reconocido su derecho a ser atendidos en Cataluña, lo ejercen. ¿De dónde 
sacó esa conclusión sobre la causa de todas estas grandísimas carencias, reflejadas 
en su informe?, ¿es la causa de los ciudadanos que vienen de otras comunidades au-
tónomas?

Díganoslo, porque cuando le hemos pedido explicaciones, como hoy, en vez de 
rectificar, todavía se sigue reafirmando, se mantiene en la versión sanitaria que los 
mantras del nacionalismo separatista insolidario nos tienen acostumbrados. Enten-
demos que no tiene ningún interés en estas reflexiones, cuando usted mismo está 
implicado en el escándalo de la Champions del 2015, valorado en 40.000 euros, y 
que le pagó un empresario del tres per cent y que, además, Torrent y Esquerra Re-
publicana le ayudan a cubrir sus vergüenzas para no tener que comparecer en la 
Oficina Antifraude.

¿Sabe, síndic, el bien que hubiesen hecho estos 40.000 euros, si se hubiesen gas-
tado, por ejemplo, en el sueldo de un profesional sanitario? ¿Sabe cuántas visitas se 
hubieran podido hacer, durante todo un año, cuantos pacientes se hubieran podido 
atender? Tiene acabado el mandato; dimita ya, se lo pedimos desde el principal gru-
po del Parlament; se lo piden otros grupos políticos; se lo piden ayuntamientos ca-
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talanes de diferente consideración; se lo piden entidades de la sociedad civil, hasta 
grupos políticos municipales como los Comuns y Junts, en algunos ayuntamientos, 
y usted lo sabe tan bien como nosotros. Por el bien de todos, dimita ya.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. I té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bona tarda, síndic, i tot l’equip que l’acompanya. Intentaré 
centrar-me en la meva intervenció en l’objecte de la compareixença. I per tant, tot 
allò que té a veure amb l’àmbit de la salut i les intervencions del síndic, qüestions 
que ens preocupen i també, doncs, la sol·licitud, no?, el primer punt de l’ordre del 
dia que té a veure amb les declaracions a les que s’ha fet referència.

Bé; vostè en la seva intervenció ens ha vingut a dir aquesta afirmació que fem 
sovint els catalans i les catalanes, que aquí tot ho fem molt bé, no? i que el sistema 
de salut de Catalunya és excel·lent. I nosaltres discrepem, és a dir, també s’ha dit, 
el sistema de salut de Catalunya, igual que en tants altres àmbits, té molt bons pro-
fessionals, es fa molt bona recerca i la qüestió és que, en una situació de precarietat 
i de pocs recursos, doncs, els catalans i les catalanes fem les coses bé i sabem fer 
molt les coses, però això no vol dir que ho haguem de fer en aquestes condicions. 
Per tant, nosaltres el primer que qüestionaríem és que, efectivament, tinguem un sis-
tema de salut de qualitat excel·lent, sinó que el que tenim és un històric bo; uns bons 
professionals, una bona base; però també, bé..., doncs, deu anys d’austeritat que han 
tingut el seu impacte important i dèficits.

I els que som usuaris del sistema de salut pública de Catalunya ho veiem, dèficits 
especialment pel que fa a les llistes d’espera, a desinversió i altres matèries. És a dir, 
jo vull recordar, també, que a l’època del conseller Boi Ruiz, doncs, el criteri de les 
polítiques públiques de salut era el criteri d’eficiència. I això portava, per exemple, 
a tancar CAPs a molts municipis, i que molts municipis es van quedar sense centres 
d’atenció primària. Perquè el que primava no era l’atenció i el servei, sinó l’eficièn-
cia econòmica d’aquest servei. I ara, doncs, veiem com, des de ja fa uns anys, estem 
començant a revertir aquesta situació.

També en algunes intervencions de les que m’han precedit, no?, sobre la situació 
del sistema és: nosaltres creiem que això és, amb el pressupost que s’està tramitant 
es comença a revertir de forma seriosa, perquè s’aprovaran 900 milions d’euros més 
en l’àmbit de la salut; 1.400 nous professionals; per tant, el que cal per revertir la si-
tuació són recursos, nous professionals i per tant, fer una aposta decidida en aquest 
camp.

I també, aprofito també per dir que no hauríem de comparar pressupostos execu-
tats amb pressupostos inicials, perquè tots sabem que el pressupost executat sempre 
puja més que l’aprovat inicialment. Per tant, aquesta és una comparació tramposa, 
en qualsevol cas. Volia també posar en valor la feina que s’ha fet des del Síndic de 
Greuges, des de la sindicatura, en l’àmbit de la salut, en moltes qüestions històri-
cament i durant molts anys. I aleshores, per posar algun exemple, vostè l’ha citat 
també, tot el que té a veure amb la universalització de l’assistència sanitària, amb 
l’atenció a totes les persones. Això no sempre s’ha complert. De fet, una altra de les 
coses que s’aconsegueix amb aquest pressupost que s’està tramitant, és l’atenció a la 
salut sexual i reproductiva, de forma íntegra. I per tant, no només per alguns àmbits, 
sinó que també, per exemple, els avortaments, doncs, estiguin inclosos, cosa que fins 
ara no hi eren.

Per tant, també, aquesta universalització en tots els àmbits. I això és veritat que, 
en bona mesura té a veure amb algunes de les qüestions que, des del síndic s’han es-
tat treballant. Deixi’m posar sobre la taula dues qüestions que al nostre grup ens pre-
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ocupa i que té a veure, també, una d’elles, la primera té a veure amb el finançament. 
I em refereixo així, també, a les declaracions que són objecte d’aquesta comparei-
xença. Per cert, per posar alguna dada també, eh? És a dir, nosaltres no..., podem 
estar d’acord que el titular va ser esbiaixat o no; vostè va dir el que va dir, nosaltres 
el que creiem és que s’equivoca on posa el focus. És a dir, el focus del problema de 
finançament del sistema de salut públic a Catalunya no és l’ús que en fan des d’al-
tres territoris de l’Estat i que, efectivament, no són compensats com haurien de ser 
compensats des dels comptes estatals.

De fet, un informe del Tribunal de Comptes de tot just aquesta setmana, crec, 
doncs, xifra en 33,6 milions d’euros el deute acumulat entre 2013 i 2018 en aquest 
concepte. I això, el tema que li volíem introduir és, per exemple, com un altre pro-
blema que té el sistema de salut públic a Catalunya, és tot el que té a veure amb 
aquells serveis que es presten des de l’àmbit públic i que s’haurien de prestar des de 
mútues laborals. Aleshores, ja fa uns anys, el mateix conseller Comín va reconèixer 
que això estava passant, que no s’estava fent front a aquesta situació i ell reconei-
xia de l’entorn de 600 milions d’euros –aleshores hi havia informes de Comissions 
Obreres, per exemple, que ho situaven en més de 1.000 milions d’euros– el que s’es-
tava pagant des del sistema públic que hauria de ser cobert per mútues laborals, no? 
i per tant, això sí que és una quantitat important.

És a dir, estem parlant de centenars de milions d’euros, potser milers de milions 
d’euros, enfront als 33 milions que representen el problema que vostè posava sobre la 
taula amb aquelles declaracions. I per tant, sí que creiem que, des d’un punt de vista 
de l’impacte que té el que vostè posava sobre la taula i que no discutim que pugui es-
tar passant això, però sí que entenem que és equivocat posar el focus en una qüestió 
que numèricament no és rellevant i que, en canvi, entenem que des d’un punt de vista 
d’universalització, justament, de l’assistència sanitària i de solidaritat, doncs, té tot el 
sentit del món. I per tant, entenem que era un focus equivocat. Per tant, primer tema 
que li volia posar sobre la taula: de si estan treballant o continuen treballant o no en 
aquesta qüestió; és a dir, en com serveis que haurien de ser coberts per mútues labo-
rals estan sent prestats sense el pagament corresponent per part del sistema públic.

I el segon tema que li volia situar, que preocupa al nostre grup: és tot el que 
té a veure amb les llistes d’espera, des d’un punt de vista territorial. És a dir, les 
desigualtats territorials en aquest cas, de la prestació del servei de salut. Li posaré 
alguns exemples, eh? És a dir, per exemple, si demanes cita amb dermatologia a Tor-
tosa, et donen hora al cap de 142 dies. Però si la demanes a la Vall d’Hebron, al cap 
de 29 dies. És a dir, cinc vegades menys. O una cita per l’uròleg a Lleida, implica 
haver-se d’esperar 118 dies. Si la demanes a Barcelona, el temps d’espera es redueix 
a la meitat, 61 dies. I aquí podríem trobar exemples múltiples, per múltiples proves 
diagnòstiques i de diferents tipus, com sempre, a determinats territoris, d’on surten 
perjudicats.

Nosaltres entenem que això té a veure, lògicament, no amb la voluntat política 
que això passi així, però sí amb un sistema, que és el sistema del Servei Català de 
Salut, en el qual la gestió no és prou integrada, no és equitativa, no? I existeixen 
múltiples rutes assistencials als diferents territoris, perquè existeixen múltiples ges-
tors. I cada gestor té la seva ruta assistencial i no hi ha ni protocols ni guies clíniques 
unificades que permetin garantir, doncs, que el servei sigui prestat amb els matei-
xos temps d’espera, i per tant, amb la mateixa qualitat arreu del territori, i per tant, 
que visquis on visquis del territori, puguis tenir garantit el mateix servei; cosa que 
ara mateix, no està passant. Per tant, volíem situar-li també aquest segon tema sobre 
la taula, les desigualtats territorials, especialment en les llistes d’espera, i volíem 
conèixer si des de la sindicatura hi estan treballant o tenen intenció de treballar-hi.

Per part nostra, res més. En tot cas, gràcies per l’informe i per les explicacions. 
Coincidim amb els grups que m’han precedit, que les declaracions que va fer no van 
ser afortunades, però tampoc volem fer-ho des d’un punt de vista demagog, sinó des 
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d’un punt de vista simplement quantitatiu, que entenem que la problemàtica del fi-
nançament del sistema públic de salut a Catalunya és un altre i no és aquest. De la 
mateixa manera que el problema de finançament del conjunt dels pressupostos de  
la Generalitat no són les despeses que es puguin derivar de no sabem quins chirin-
guitos o quines altres despeses menors; tots sabem que el problema del finançament 
és molt més gros i ve d’altres motius.

Res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor 
Carles Riera, per espai de cinc minuts.

Carles Riera Albert

Gràcies, president; gràcies síndic, a vostè i al seu equip, per la seva compareixen-
ça i les seves explicacions. 

Bé; pel que fa al tema de la controvèrsia que ara ens ocupa, nosaltres hem de 
dir que nosaltres defensem un model de sanitat universal en el qual la possibilitat 
d’atendre persones no residents no representa un problema que sigui objecte de la 
nostra preocupació. Òbviament, en aquells casos en que estigui prevista la com-
pensació econòmica entre sistemes sanitaris, doncs, aquesta s’ha de gestionar ade-
quadament, com no pot ser d’una altra manera, eh? Però no és aquesta la nostra 
preocupació pel que fa als dèficits o les ineficiències que en aquests moments pugui 
tenir el nostre sistema sanitari públic. Les nostres preocupacions són unes altres. 
Com per exemple, la que nosaltres considerem que és una ineficiència manifesta pel 
que fa a la concertació publico-privada, en el cas de la sanitat pública, amb la deri-
vació de pacients del sistema públic al sistema privat, amb la complexitat que això 
genera, l’eventual pèrdua de qualitat, el sobrecost pel sistema, etcètera.

Però no menys negativa és l’eventual utilització d’espais i recursos sanitaris pú-
blics per finalitats privades, etcètera, no? Això sí que ens preocupa, això sí que ente-
nem que són focus d’ineficiència en el sistema sanitari públic i no pas la concepció 
universal de la salut, que nosaltres defensem. Efectivament, el nostre sistema sani-
tari públic es troba, des de fa anys, des de les retallades, en un procés de degrada-
ció. Això és evident que, de moment, no s’ha revertit, des del nostre punt de vista. 
Per exemple, el pressupost que s’està presentant pel 2020 encara no arriba a revertir 
plenament les retallades que es van produir el 2010, i representa un creixement molt 
petit, pràcticament insignificant, respecte al pressupost del 2019.

Això, amb una situació acumulada de gravetat pel que fa a llistes d’espera –ja 
s’ha dit anteriorment– a una situació estructural de desbordament de les urgències i, 
sens dubte, a una enorme sobrecàrrega de les professionals de la salut, a tots els ni-
vells. I precisament, si el sistema sanitari no decau més i no es degrada més del que 
s’està degradant, és gràcies a aquest esforç, pràcticament heroic, no?, de gran part de 
les professionals del sistema sanitari. Però mirin, pel que fa al debat polític que ens 
ocupa, ens agradaria recordar, precisament, un debat i una sèrie de votacions que es 
va produir en el proppassat Ple del Parlament.

Miri, moció presentada pel nostre grup parlamentari, per la CUP - Crida Cons-
tituent; punt 1: la reducció d’un 50 per cent de les llistes d’espera en atenció sanità-
ria, en el termini de sis mesos, per tota una sèrie de casos –no llegeixo en el detall 
per tal de no ocupar més temps. Va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts per  
Catalunya, Esquerra i el Partit Popular, i l’abstenció de Ciutadans. Atenció, punt se-
gon: iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, de 27 de juny, d’universalit-
zació de l’assistència sanitària, per lectura única, amb l’objectiu de garantir l’accés 
universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles que no tinguin la condi-
ció de residents, especialment, per garantir l’atenció sanitària a les dones i persones 
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embarassades; rebutjada amb els vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra i 
el Partit Popular.

Aquest és el debat real, més enllà del periodístic, diguéssim, aquest és el debat 
real que estem tenint en aquest Parlament i que vam tenir recentment. Miri, el prop- 
passat Ple de la setmana passada, amb aquesta moció de la CUP, amb diversos punts 
d’aquesta naturalesa que van ser rebutjats, amb les majories que aquí he explicat. 
Encara n’hi ha algun més, eh?, amb relació a la salut, que també va ser rebutjat 
amb aquest tipus de majories. Però he volgut llegir aquests dos, perquè em semblen  
especialment significatius: la reducció en sis mesos del 50 per cent de les llistes d’es-
pera, en determinades circumstàncies i en determinats casos, i precisament, aquest 
salt endavant, aquest avenç en la concepció d’aquesta sanitat universal, que nosaltres 
estem defensant.

Bé, en definitiva, nosaltres el que volem denunciar és que el problema de fons, el 
problema estructural és que el nostre sistema sanitari encara no ha aconseguit pal·-
liar suficientment o tenir una incidència suficient, des del punt de vista de revertir 
els diferencials de salut que existeixen entre les diferents classes socials al nostre 
país. Sabem que és un tema multifactorial, que no és només dependent del sistema 
de salut; però escolti’m, tenim dotze anys de diferència d’esperança de vida entre les 
classes més baixes i les classes més altes. El sistema sanitari hauria de tenir la capa-
citat d’incidir d’una forma més evident en la reversió d’aquestes desigualtats. I avui 
per avui, malauradament, les polítiques públiques que s’apliquen en aquest país en-
cara disten molt de poder assolir aquest objectiu.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, correspondria el torn al Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular i tenia la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Síndic, vostè fa molts anys que es dedica i s’ha dedicat a la 
política en diferents àmbits i amb exposició pública. I per tant, vostè coneix molt 
bé que quan unes declaracions d’algú produeixen una polseguera important i pro-
dueixen un escàndol important, pot ser degut a dos motius: un primer motiu és que 
s’hagi pogut expressar malament i que, per tant, correspon rectificar i dir: escolti, 
doncs miri, m’he explicat malament, el que jo volia explicar era això, això i allò. 
La segona possibilitat és que s’hagués equivocat. Com diferenciem quan hi ha un 
error o hi ha una expressió que no s’ha interpretat bé? Quan es persisteix en l’error. 
I vostè, avui ha vingut aquí a persistir en l’error. Vostè es va equivocar en unes ex-
pressions, fins i tot ens les repeteix avui aquí, com volent dir, no, no..., si no és per 
tant, jo el que he dit és això...

I a mi em continuen semblant tan greus les expressions que vostè ha reproduït 
avui aquí, com les que vaig sentir el primer dia. Per tant, vostè avui aquí, exacta-
ment què ha vingut a fer? A persistir en l’error? A defensar que vostè, el que va dir, 
tenia absolutament tota la raó? Això és el que vostè ens ha vingut a explicar avui 
aquí? Això és el que nosaltres interpretem que vostè ha vingut a fer aquí. Per tant, 
el que pensàvem de vostè quan vam sentir aquelles declaracions, en moltes altres 
circumstàncies també, però ja exclusivament ara, per aquestes declaracions, que 
era que vostè havia de dimitir, vostè havia de presentar la renúncia; doncs avui ens 
reafirma aquesta opinió; avui ens la reafirma. Perquè vostè persisteix en aquell error.

Sobrecost per la gent que ve a intervenir-se a Catalunya: aquest sobrecost no-
més es produeix entre la gent que ve de la resta d’Espanya, o també es produeix per 
gent que ve de fora d’Espanya; no ho sé, d’Europa o d’altres països? Coneix que el 
sistema hospitalari, el sistema nacional de salut, del conjunt d’Espanya, es basa en 
unitats de referència de les que no a totes les comunitats hi ha absolutament el trac-
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tament de totes les malalties. I per tant, hi ha la necessitat de desplaçar-se a unitats 
de referència que estan en altres comunitats, perquè és on està l’expertesa?

I això, per lo bo i per lo dolent; per pacients que venen aquí i per pacients cata-
lans que van a d’altres indrets, perquè és on hi ha l’expertesa. O on hi ha desplaça-
ments; els ciutadans espanyols no tenen dret a ser atesos pels diferents serveis de 
salut de les comunitats en els seus desplaçaments, per dintre d’Espanya? I hi han 
sistemes de compensació, estaran més ben dotats, més mal dotats; els haurem de 
millorar, no els haurem de millorar..., això és necessari que la consellera vagi als in-
terterritorials de salut, per poder-ho discutir, no? Però hi han els fons corresponents 
per compensar aquestes despeses. Per tant, aquest no és el problema de la sanitat 
catalana, ni que vostè avui ho hagi intentat tornar a dir.

El problema fonamentalment és que, mentre la majoria de les comunitats han 
recuperat la despesa en sanitat, prèvia a la situació de crisi que van patir totes les 
administracions –no només la catalana, totes– totes les comunitats han recuperat el 
nivell de despesa en salut, excepte una, Catalunya. I aquests pressupostos, que avui 
vostè mateix, doncs, ha dit que milloren i tal, i que és cert que milloren, però encara 
no arriben, ni molt menys, a la situació precrisi. I a més a més, nosaltres entenem 
que mal distribuïts els recursos, perquè no s’aborden els problemes principals que 
tenim. Un d’ells, les llistes d’espera. Home, i aprofito per contradir, senyor Riera: 
està clar que vam votar en contra de reduir les llistes d’espera el 50 per cent; perquè 
en la moció hi afegien: exclusivament a centres públics. I per tant, si excloem els 
centres no públics, que en aquest moment atenen pacients que estan en llistes d’es-
pera d’intervencions, proves diagnòstiques o especialistes, lluny de reduir-se el 50 
per cent, les llistes d’espera s’incrementarien.

Per això hi vàrem votar en contra, en aquella proposta, perquè no tenia cap mena 
de sentit. Però síndic, és un problema puntual, aquesta falta de perspectiva que vostè 
va mostrar en la seva intervenció pública, respecte aquesta qüestió? Nosaltres cre-
iem que no. Nosaltres creiem que ha assumit més un paper de defensa del Govern, 
que no pas un paper de defensa de les persones, de la ciutadania. I l’exemple, doncs 
el tenim en la obsessió per fer informes al servei del Govern, sobre l’U d’Octubre, 
sobre la sentència del procés...

Un altre titular, que a nosaltres també ens causa vergonya aliena, síndic: «El sín-
dic exigeix indult, amnistia o derogar el delicte de sedició». A nosaltres ens produeix 
vergonya aliena i crec sincerament, un descrèdit de la institució. O l’Informe sobre 
el decret de la república catalana. Per cert, vostè ha citat avui –i acabo, president...

El president

Senyor Rodríguez, ha exhaurit ja el seu temps i a més a més, ja està anant-se’n 
del que és l’objecte de la convocatòria...

Santi Rodríguez i Serra

Acabo, doncs, amb aquesta puntualització...

El president

Acabi amb brevetat, però cenyeixi’s a l’afer que ens porta aquí, si us plau.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs amb molta brevetat, que va fer un informe, també, sobre la universalitza-
ció de la sanitat, carregant contra el Reial decret 16/2012, que va promulgar el Partit 
Popular. I avui mateix, ha dit: «centenars de milers de persones excloses per aquell 
Reial decret». Doncs miri, la Plataforma per una atenció sanitària universal a Ca-
talunya va xifrar aquests centenars de milers de persones expulsades de la sanitat 
pública per aquell decret en 375, no 1.000; 375.

De les quals, per cert, embarassades menors d’edat i denegació d’atenció urgent 
que, d’acord amb el Reial decret se les tenia que haver atès i no se les va atendre. Per 
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tant, si excloem aquests, són 185, no 1.000; 185 persones en sis anys; aquests són els 
centenars de milers. Per tant...

El president

Gràcies, senyor diputat.

Santi Rodríguez i Serra

...síndic, faria bé de renunciar en favor del seu adjunt.

El president

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula, del Grup Parlamentari Republicà, la dipu-
tada senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president; bona tarda. Jo entenc que ha situat dos problemes damunt la 
taula: el primer, un problema de finançament i el segon, un problema de governança, 
de sistema, d’estratègia i de reptes pendents. No puc deixar de respondre a l’última 
afirmació que s’acaba de fer. El Reial decret espanyol, del PP, deixava centenars de 
milers fora. I gràcies a la lluita de la consellera de Salut i gràcies als partits que no 
hem deixat que això ho féssiu, es queden a Catalunya en menys de tres-cents i hau-
rien de ser zero, les persones que es queden fora del sistema sanitari, zero. Però mal-
grat això, no desdibuixi dos realitats diferents. Perquè una cosa és el Govern del PP, 
que va dir «racionalizar el sistema sanitario», per tant, primer paguem i després, si 
en queda, als més vulnerables ja els atendrem; i l’altra és que, a Catalunya, desobeint 
la seva llei del Partit Popular, es va fer per atendre tothom. Per tant, no desvirtuem 
els debats. 

Deia, aquí hi ha dos problemes: el problema del finançament i el problema de 
la governança o dels nous reptes. I abans es dibuixava o es reconeixia aquest deu-
te pendent que hi ha, de l’Estat espanyol. I per sort, sembla que a Espanya, ara de 
moment, no hi ha unes eleccions a la vista, perquè cada vegada que hi ha campanya 
electoral, anem assumint nova cartera de serveis, sense dotació pressupostària. Per 
tant, al final que a Catalunya tinguem un bon sistema sanitari no depèn d’anar a les 
reunions del Consejo Interterritorial per negociar les coses; el Departament de Salut 
hi és, a tot arreu on convé que hi sigui. I si anar al Consejo Territorial servís d’algu-
na cosa, doncs, segurament també s’hi aniria. Com que de moment no és el que s’ha 
vist, doncs, les coses estan amb les negociacions paral·leles que convenen.

I els reptes són molt evidents i estan més que diagnosticats. Són l’envelliment, 
són la cronicitat, són la diversitat i són l’increment d’activitat assistencial. I cada any 
tenim més activitat assistencial a la primària o l’hospitalària, amb visites d’especi-
alista. Per tant, a totes aquestes faltes d’inversió que es dibuixaven, cal posar-hi la 
part de governança i la part de finançament. Ho situo en tres aspectes generals: el 
primer, el dels professionals. S’ha parlat que ja fa molt de temps que el professional 
està precaritzat. I és obvi, des del 2012 que tenim un personal sanitari; de fet, uns 
funcionaris i uns treballadors públics especialment precaritzats. I en el sector sani-
tari, encara més.

I amb això, els 900 milions d’euros que aporten al finançament els pressupos-
tos, el 72 per cent –el 72 per cent– 639 milions d’euros, són per millorar condicions 
laborals, per retornar pagues i per retornar el complement de productivitat als tre-
balladors sanitaris i també, per les 8.000 places estructurals. Tant que parlem de 
manca de professionals, doncs, 8.000 llocs estructurals que aquests pressupostos fan 
possibles. També, òbviament, hi ha una part que és finançament, i és la que estava 
dibuixant ara. Però hi ha una part que és governança i això és el fòrum de diàleg pro-
fessional, que l’últim any s’ha fet. I posa remei a tot? No, però obre el camí amb que 
cal fidelitzar els professionals; amb que calen més places especialitzades de MIR 
i de la resta –i aquest any n’hi haurà 125 de noves–, amb que cal retenir talent, i per 
fer això, calen unes polítiques específiques per fer-ho; amb que calen aliances estra-
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tègiques; equitat no vol dir tenir de tot a tot arreu i aquelles polítiques que a alguns 
ens han ensenyat durant molts anys, de que hi hagués un hospital a cada comarca. 
És que equitat vol dir que Lleida tingui amb Vall d’Hebron un conveni per la onco-
logia, com es va anunciar la setmana passada. I per tant, siguin els oncòlegs de més 
prestigi que també vinguin a l’Arnau de Vilanova, a Lleida, i no els pacients, que els 
fem anar donant tombs per tot arreu; això també és equitat territorial, i no un hos-
pital a cada lloc. I això també vol dir millores de conciliació amb els professionals 
de l’entorn sanitari. Per tant, tota aquesta part de professionals –torno a dir, 72 per 
cent– de la millora de pressupost destinada cap a qui més ha ajudat que el sistema 
sanitari no patís la manca d’inversió en aquests anys. 

El segon és l’accessibilitat. I aquí, torno a apuntar dos escenaris: el del finança-
ment i el de la governança. El del finançament: 20 milions d’euros més per ajudar 
a millorar l’accessibilitat, o com alguns li diuen: llista d’espera al sistema sanitari. 
Però la segona, governança; perquè és igual 20 que 50 que 200 milions, només amb 
diners no ho solucionarem. Aquí òbviament hi torna a haver l’equitat; òbviament hi 
tornen a haver les garanties, i el síndic parlava de que calien noves garanties. A Ca-
talunya tenim més garanties que a l’Estat, amb molts processos, especialment en els 
processos quirúrgics. I això ho paguem entre tots i totes; per tant, també és bo que 
ho expliquem i ho sapiguem.

Però és que a més a més, al nou decret, la consellera proposa que la intervenció 
quirúrgica de cataractes, de maluc i de genoll, de pròtesi de genoll, passi de cent 
vuitanta a noranta dies. I això és una garantia més que es posa damunt la taula. I que 
la reconstrucció de mama, de colostomies i urostomies, passi a ser una nova garantia 
de cent vuitanta dies. I això, també és quelcom que no existeix a la resta de l’Estat, 
i que obre un camí cap a que hi ha gent que, malauradament, doncs, se li detecta un 
cas de càncer i que cada vegada són més.

Per tant, no només amb nous procediments, sinó també amb redibuixar els rols. 
Això també va de la gestió de demanda infermera; això també va d’empoderar els 
administratius i que, quan arribes a l’atenció primària no estiguis dos hores espe-
rant que algú et digui el què, sinó que algú et pugui prioritzar, en funció de la de-
manda que hi fas. I això també és especialitats, i això també és el que abans es deia 
per aquí, de si cal..., o si s’atén en setanta-dues hores o no, a l’atenció primària. I és 
obvi que hi ha territoris que demanes hora i tens hora el mateix dia, i n’hi ha que 
trigues aquests vint dies que algú dibuixava. Per tant, això també s’haurà d’abor-
dar des de la programació per motius, amb aquests 1.400 llocs nous per l’atenció 
primària; però també redistribuint l’equitat a tot el territori. I el tercer és la manca 
d’inversió, i el síndic apuntava especialment la part de manca d’inversió tecnològica 
i és cert, els hospitals, però també a l’atenció primària han vist els últims anys afec-
tada aquesta part.

I per tant, aquí novament torno amb el tàndem finançament i governança: finan-
çament, 30 milions d’euros a tres anys, per al Pla de confort i per poder millorar 
equipaments; però també governança. I això, també vol dir l’e-consulta; i això tam-
bé vol dir el GES, l’historial sanitari, que ha de permetre desburocratitzar i com-
partir informació. I allò que tantes vegades ens hem posat d’acord, a la Comissió 
de Salut, que ho puguem avançar i veure. I per tant, amb tots els reptes que hi ha, 
que no són menors, però també amb tot l’esforç que el Govern està fent, hauríem 
de poder ser capaços –més enllà de les campanyes electorals permanents que tenim 
damunt la taula– de fer-ho. Perquè sinó, quan sento algun company que parla de re-
visar votacions del passat Ple, també li podria dir jo, què passarà quan la setmana 
que ve votem pressupostos i vostès votin en contra de vuit mil llocs per l’atenció 
sanitària, en contra de 639 milions d’euros per recuperar condicions laborals; en 
contra de 108 milions per l’atenció primària; en contra de 20 milions per les llistes 
d’espera; en contra de 26 milions per la recerca.
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I si entrem en aquest joc, òbviament serà un problema, perquè ens desvirtua la 
realitat política. Per tant, crec que faríem bé tots de ser conscients que hi ha coses 
que necessiten millora, és obvi, no per amagar o tapar els ulls deixaran d’existir 
aquests problemes; però tampoc no cal desdibuixar les votacions al Parlament amb 
una cosa que em sembla que la política va una miqueteta més enllà.

Gràcies, síndic.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn, correspondria al Grup Parla-
mentari Junts per Catalunya, i tenia la paraula el senyor Josep Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Lluís, Lluís Guinó; Josep Lluís no...; gràcies, president. I gràcies al síndic i les 
persones que l’acompanyen.

En primer lloc i des d’un punt de vista de context, el que m’agradaria comentar 
és que avui no és una sessió de pressupostos i certament, el síndic i el senyor Saura 
deuen tenir la sensació o deuen ja haver, d’alguna manera intuït, quins són els posi-
cionaments en el debat de pressupostos que tindrem la setmana vinent, per part dels 
grups parlamentaris. Però la meva intenció no va tant a parlar estrictament d’una 
qüestió pressupostària, sinó que té a veure, estrictament, amb el motiu de la seva 
compareixença en aquesta comissió.

En primer lloc, el que no volem ni defensarem mai, des del Grup de Junts per 
Catalunya, és utilitzar les comissions del Parlament per procedir a un linxament sis-
temàtic per qüestions bàsicament de posicionament ideològic contra el síndic; per 
qualsevol qüestió. Com que no es discrimina quin tipus de plantejament fa el síndic, 
ni es discrimina en quina matèria fa la seva exposició, la dinàmica és tendencial-
ment, sempre a una crítica; no tant al que ve a exposar i a explicar, sinó a una mena 
de prejudici previ, que és segurament la diferència de posicionament ideològic del 
síndic respecte als altres o alguns dels grups parlamentaris.

Se’l titlla de «supremacista» quan és una persona que, durant molts anys –i al-
guns amb més o menys experiència ho podem acreditar– ha defensat sempre la uni-
versalització del sistema públic, quan en d’altres àmbits polítics –i a l’Estat espanyol 
concretament– no es defensava amb prou contundència ni es portava a terme aquest 
procés d’universalització del sistema de salut. Ha estat crític amb el sistema de salut 
en el moment en què, per qüestions de caire estrictament econòmic, es van fer o tirar 
endavant el que s’anomenen les retallades de l’època, i ell va ser especialment crític.

Per tant, hi ha alguns posicionaments d’alguns grups parlamentaris que, certa-
ment, només són crítics amb el sistema de salut quan no governen; perquè quan go-
vernen, evidentment, sempre han defensat –i recordo intervencions d’alguns grups 
parlamentaris que avui són a l’oposició que defensaven el sistema de salut de Catalu-
nya d’una manera molt intensa– perquè en el fons, el sistema de salut de Catalunya, 
des d’un punt de vista estratègic, és un bon sistema de salut. Certament, té mancan-
ces, té dèficits i per això, d’alguna manera, estem els grups parlamentaris per resol-
dre’ls. S’hi ha fet referència en diferents ocasions i fins i tot algunes coincideixen 
amb algunes de les explicacions que ha fet el síndic en diferents intervencions. I en 
concret, fins i tot avui.

És a dir, quan fa referència al fet que les intervencions més complexes es puguin 
desenvolupar en els àmbits mèdics més avançats, com poden ser en alguns casos 
–s’hi ha fet referència– a Catalunya, Madrid o València, això significa que pràctica-
ment tothom defensa que això sigui així. I entre altres coses, perquè això també és 
una qüestió que afecta la universalitat del sistema públic. Altra cosa –i és perfecta-
ment compatible– és que aquest sistema d’intervencions siguin compensades de la 
manera que correspon. És a dir, no compensar-les significa –hi coincidim al cent per 
cent amb el síndic– significa, per una banda i tal com el Tribunal de Cuentas ha aca-
bat recordant..., evidentment nosaltres no serem els defensors del Tribunal de Cuen-
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tas en aquest moment, per altres qüestions; però certament, si el mateix Tribunal de 
Cuentas resulta que, després d’un estudi aprofundit acredita que no es compensa de 
forma suficient el Govern de Catalunya pel que fa aquestes qüestions, doncs alguna 
raó hi haurà i algun interès hi haurà.

I per tant, des d’aquest punt de vista, és una evidència empírica que no es com-
pensa de forma suficient i que s’hauria de fer. I nosaltres defensem com el síndic, 
que es faci. I que es faci ja, que no s’esperi a fer-ho de forma gradual. Ja està quan-
tificat el dèficit econòmic que això comporta, i per tant, des d’aquest punt de vista, 
defensant tots que s’ha de tenir o s’ha de fer un plantejament universalista respecte 
la salut; que s’han de compensar econòmicament aquells territoris en que es facin 
aquests tipus d’intervencions més complexes.

Per tant, aquest és el comentari que, des d’un punt de vista mediàtic va tenir més 
transcendència de les intervencions que va fer el síndic, però certament, va explicar 
més coses l’altre dia a la ràdio, el senyor Ribó. I va explicar o va posar sobre la tau-
la qüestions que certament, n’hem parlat tots en Comissió de Salut moltes vegades: 
les baixes retribucions i dotacions de personal; tots els grups parlamentaris estan 
d’acord que hi ha d’haver un increment de retribucions i a més a més, més personal. 
Els pressupostos per l’any 2020, precisament, tenen l’oportunitat de votar-los la set-
mana vinent i d’estar-hi d’acord i veuran com hi haurà un increment de retribucions 
i dotacions de personal.

Una altra qüestió, que fa referència a les inversions necessàries, des d’un punt de 
vista tecnològic: en el pressupost, també hi ha 30 milions d’euros més, en aquesta 
dinàmica. Per tant, tenen l’oportunitat, també, de que aquestes queixes que tenen de 
forma intensa, i que ho fan molt habitualment, que es puguin resoldre, precisament, 
en l’àmbit pressupostari. Però en el debat de pressupostos de la setmana vinent, és 
una qüestió que vostès poden resoldre. I una altra qüestió que també ens té preocu-
pats, més enllà de les concrecions; com són les llistes d’espera, el Decret d’acces-
sibilitat, els professionals més ben pagats, les retribucions, la igualtat, l’equitat, les 
llistes d’espera, les urgències..., jo volia fer referència a un aspecte, que és que és 
perfectament possible i saludable, des d’un punt de vista polític, no barrejar el sis-
tema de salut amb qüestions que tenen a veure, des d’un punt de vista polític, amb 
altres matèries.

És a dir, el criteri absolutament demagògic que té barrejar processisme, com 
diuen alguns de forma despectiva, i el sistema de salut és injust, no té sentit, no aju-
da la ciutadania i no té cap mena de virtualitat real. La salut no espera, tal i com ha 
fet referència algun altre diputat. La despesa, certament, en salut no només és com-
putable la inicialment prevista, sinó que hi ha el concepte de despesa meritada, que 
coneixen totes aquelles forces polítiques que han passat pel Govern, que és certa-
ment que s’ha d’incorporar en els pressupostos de l’any posterior.

I per tant, per això hi havia aquestes dificultats els darrers anys, perquè vivíem 
amb pressupostos prorrogats. Per tant, totes aquestes qüestions les hauran d’assumir, 
les hauran d’entendre i jo els demano de forma modesta, com els fa un portaveu d’un 
grup que dona suport al Govern, que facin l’esforç de mirar-se bé els pressupostos 
i de veure que, en la mesura del possible, algunes de les mancances que vostès de-
nuncien de forma habitual poden ser resoltes precisament per aquests pressupostos. 
I en darrer terme, síndic, té el nostre suport en donar continuïtat a la seva tasca, que 
consisteix bàsicament i fonamentalment a atendre la ciutadania. I la ciutadania real-
ment acredita que considera que la via síndic és una via, precisament, per traslladar 
inquietuds i que es resolguin, en la mesura del possible.

I tal vegada, també, li donem suport en la mesura que posa sobre la taula algu-
nes mancances del sistema de salut que no pensem, en cap cas, que sigui perfecte, 
sinó que és perfectament matisable, millorable i que, en més o major mesura, els 
pròxims anys, com a conseqüència de l’increment de l’envelliment i de les persones 
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amb necessitats, segurament s’hi hauran de fer alguns canvis, des d’un punt de vis-
ta, fins i tot, estructural.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria un torn al senyor síndic, que 
té la paraula.

El síndic de greuges

Gràcies.

El president

(Carles Riera Albert demana per parlar.) Perdó..., digui, senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Per al·lusions, tant del portaveu del Partit Popular, com de la 
portaveu d’Esquerra Republicana. Si vostè ho considera..., més explícites no podien 
ser, les al·lusions, per tant...

El president

Han sigut explícites com ho han estat entre diferents grups parlamentaris. No 
és un debat entre grups. Després disposa d’un segon torn d’intervenció, que si vol 
respondre-les, li donaríem paraula, però ara crec que millor el síndic que no pas 
desviar la...

Carles Riera Albert

Gràcies.

El síndic de greuges

Gràcies, president. Els torno a dir, estem davant d’un tema –el de la salut– d’enor-
me transcendència, com el fet que és bastant més del 30 per cent, s’aproxima al 40 
dels pressupostos de la Generalitat, no vol dir tot el diner públic que hauria de venir 
a Catalunya, sinó els pressupostos de la Generalitat; i que cada vegada seran més im-
portants, perquè és un fet més que positiu que tinguem molta més esperança de vida. 
Per això els demanaria que, quan vulguin fer un debat sobre salut, com el que el sín-
dic pretén quan demana temàtiques com aquesta, no vinguessin amb respostes pre-
parades, sinó que entréssim en cadascuna de les matèries que es puguin substanciar.

No que cadascú hi digui la seva, sense escoltar-nos els uns als altres, com ha pas-
sat amb alguns o algunes de les intervinents. Mirin, els he dit moltíssimes vegades, i 
especialment al Grup de Ciutadans, que m’hauria decebut molt avui senyora Blanca 
Navarro si no hagués acabat demanant la meva dimissió, perquè..., i poden haver dit 
que això és cada intervenció, que des de fa un cert temps a Ciutadans hi ha aquest 
element, eh? Però..., és ben senzill: hi han articles a la Llei del síndic que serveixen 
per tot tipus de decisions; també aquesta, tan senzill com això. Ho poden repetir mi-
lions de vegades. Jo crec que cap càrrec polític elegit democràticament, seriosament, 
a més, a proposta de vostès també en el seu dia, dimitirà perquè un li vagi dient, 
tantes vegades com pugui, com un corcó. I hi ha mecanismes que es poden utilitzar, 
en aquest sentit, no? Perquè a més, el debat ha de ser no només escoltant-se, sinó 
intercanviant posicions, no? I en aquest sentit, dir expressions com «los informes de 
su equipo», i jo què me’n vaig, a jugar golf o de vacances, mentre es treballa a la 
institució del síndic? No, no..., ja sé que no pretén això, perquè a més, és ben fàcil de 
comprovar. Però sí que pretén separar el que es presenta en aquesta cambra, cons-
tantment, amb tots els informes anuals, amb tots els informes monogràfics sobre 
salut, des de la catapum, i li dic, amb els meus predecessors, sigui Anton Cañellas, 
sigui en Frederic Rahola, de «son de su equipo».

Tot el que els presentem, me’n responsabilitzo jo i només jo, l’hi garanteixo, da-
vant de qualsevol autoritat o instància. Ara, per sort, compto amb molta gent, co-
mençant pel senyor Saura i tota la gent que hi ha al meu entorn, i sense els quals no 
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li podria ni parlar, em seria impossible parlar-li de salut, perquè no en sé; ni d’edu-
cació. No, jo li reconec, vostè deu ser la persona més il·lustrada que hi ha en salut 
al país; possiblement. Jo, per sort, d’un tema tan complex –i ja li donaré exemples 
d’algunes coses que han sortit, que són de difícil dilucidar– sort que tinc equips pre-
parats en cadascuna d’aquestes matèries i per això puc atendre més de 50.000 casos 
l’any. Que no em plouen dels núvols, sinó que venen perquè hi ha una confiança en 
la institució, suposo.

Però és que el més paradoxal és que he dit això, com si fos una mena de plaga 
d’Egipte, que hi hagi el síndic; vostès no fa pas tant, 26 de juny de 2018, en comis-
sió; miri el Diari de Sessions de la Comissió, 26 de juny del 2018: grans elogis a les 
aportacions de salut des del Síndic de Greuges. O sigui, és un fil continuat d’actua-
cions sobre salut, o ens les hem tret de la màniga avui «con mi equipo»? Ho dic per-
què és que sinó el debat es converteix a veure qui fa més pim-pam-pum, en comptes 
d’entrar en un tema que és importantíssim i que depèn molt el benestar de la nostra 
societat que sapiguem enfocar i encertar en la diagnosi i en la política, que cap grup 
parlamentari la té en exclusiva.

Perquè pot defensar Junts per Catalunya una política en salut i Esquerra Repu-
blicana, encara amb més coneixement perquè tenen una conselleria ara, però ni ella 
ni ell, ni vostè ni jo, en un tema com aquest, tenim tota la veritat. I l’hem de saber 
construir posant conjunció de perspectives. Per això, jo li demano, en aquest sentit. 
I igualment, sobre les expressions que es puguin haver utilitzat: les xifres d’immi-
grants ja no les vull ni discutir, perquè em sembla, vaja..., d’una manca d’informació 
absoluta i ho dic britànicament, parlar de tres-centes persones, quant a la no univer-
salització de la sanitat. Però, de totes formes, si avui em demana, senyor Rodríguez, 
si és un error o una persistència, els he dit i els he llegit el titular que va córrer com 
la pólvora, i els he dit: el professional d’aquest mitjà em va dir: «jo no ho hagués es-
crit» però no va fer cap rectificació.

I els he llegit el titular i he llegit el que venia a continuació del titular, perquè 
vostès ho coneixen perfectament. Entre altres coses, a continuació del titular, se-
nyor Rodríguez, jo dic: un dels dèficits, un..., i l’article «un» sap què vol dir: no dic 
el dèficit. I per tant..., ara, si volen fer una discussió a partir d’ignorar el que hi ha a 
continuació del titular, no és sobre el titular. I fins i tot a la frase, agafar «un» com 
si fos tot el dèficit... Doncs aleshores ens podem estar dies i dies –que segur que des 
de cadascuna de les seves posicions, segur que no ens aclarirem. I per suposat, no 
vull entrar en absolut en els temes sobre el per què d’aquest debat. Al final, sí que 
els dedicaré una frase sobre un fet que s’ha produït a la ciutat de Barcelona i a Ca-
talunya, no fa quaranta-vuit hores.

A les meves declaracions de la ràdio, començo per parlar dels problemes dels 
professionals, és el primer tema que dic: compte, que no se’ns en vagi en orris. En 
castellà es va traduir per «al garete» –no sabia que «en orris» fos «al garete». M’és 
igual, eh? La versió que jo vaig dir la poden escoltar i és: compte, que aquest model 
no se’ns en vagi en orris. I vaig dir: primer, els professionals; mimem els professio-
nals. No em diguin que no ens amoïnen els professionals, que no em diguin que no 
ens amoïnem dels professionals, eh? Ens amoïnem i ens preocupem, però el que he 
sentit, per part de tots els grups parlamentaris, per tant, ara ho tenen a les seves 
mans; ho tenen perquè això vol dir aprovar polítiques públiques i aprovar el finan-
çament d’aquestes polítiques públiques.

I crec que no falta gaire per això, si de debò s’ho creuen; jo m’ho crec, que és 
la primera causa de la possible erosió sobre un model que té excel·lència i qualitat: 
metges i infermeres, eh? Tots els professionals que hi ha, a l’entorn de la salut pú-
blica avui, a Catalunya. Segon dèficit: gestionar la inversió. La inversió tecnològica, 
i podia haver afegit inversió estructural. Avui hi han hospitals de referència a Cata-
lunya que els fa falta doblar o aproximar a doblar el nombre de quiròfans i moder-
nitzar-los. I això vol dir inversions. I un tercer dèficit importantíssim: generacions 
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de metges preparats per anar substituint aquells que, legítimament i amb tot el seu 
dret es jubilaran. I els he deixat un repte, per si el volen discutir algun dia, fora de 
pressupostos: si caldria o no caldria retocar aquella mesura que, a partir d’una certa 
edat, els metges s’han de jubilar del sistema públic, quan alguns d’ells poden tenir 
un gran capital de coneixements que poden abocar al mateix sistema públic.

I ho he dit i crec que se m’ha interpretat –per part d’algun grup– governança, que 
té alguns errors; manques estructurals i d’inversió que són a complir, i mimar, prote-
gir i fomentar aquesta alta qualitat que té el sistema. Temes de debat, els que vostès 
vulguin. El tancament d’un CAP no és tan senzill. Ni sí, ni no. Jo he vist casos ter-
ritorials de comarques a Catalunya, perquè hem anat com a síndic a conèixer, quan 
hi ha tancaments de CAP, que potser sí, en alguns casos és abandonament d’aquell 
territori; o potser alguns casos el servei que s’ha muntat és molt més ràpid i d’atenció 
de salut que el mateix tancament del CAP. O sigui, no és un enunciat per sí mateix, 
com de vegades jo els he fet en temes d’escoles, i la qualitat de les estructures de 
l’edifici d’aquesta escola.

Per tant, és un debat que a mi m’agradaria fer-lo, amb el senyor Parés i amb tots 
vostès, sobre el mapa de Catalunya i que veiéssim on es pot desertitzar l’atenció sa-
nitària i on hi ha una mesura que encara beneficiarà més el sistema global i aquell 
mateix territori. Ús privat d’espais sanitaris públics: punyefla, el venim combatent 
des que vam descobrir, a alguns llocs de Catalunya, on hi havia –dissortadament– 
professionals que s’aprofitaven dels espais públics per fer negoci privat. I ho vam 
portar, tot seguit, al Parlament. I estic parlant de fa molts anys i estem constantment 
damunt d’aquesta qüestió, en els nostres informes.

Jo tinc l’honor d’haver estat cridat a presidir i a fer el discurs inaugural de la ceri-
mònia que es va presentar la universalització de la salut, a l’arribada a Catalunya, on hi 
havien tots els col·legis i entitats socials de la salut. I es va confiar al síndic fer la pre-
sentació sobre aquesta mateixa matèria. Per tant, jo aquest debat sí que el voldria tenir. 
No el debat sobre què en podem extraure, a veure quina punta traiem d’aquesta paraula 
o de l’altra. O evidentment, del titular que es va posar pel davant, a partir de la meva 
presència en un mitjà de comunicació. El treball en xarxa entre hospitals territorials. 
Que suposo que estan més que assabentats: com es connecten hospitals de molta qua-
litat, de la conurbació metropolitana, amb hospitals territorials ben llunyans, i quins 
resultats donen aquests programes que s’estan explorant per la màxima eficiència, de 
cara a la presència d’especialitats i d’atenció als pacients d’aquelles zones territorials.

I un llarguíssim etcètera, que se’ns obre. Per això els deia: tenim uns reptes. Si vo-
lem combatre les llistes d’espera, evidentment hem de prendre mesures per reduir-les 
tan aviat com sigui possible. Però, al mateix temps, per veure què ens ve al damunt, 
perquè s’incrementen el nombre d’intervencions potencials i de consultes i d’anàlisis 
potencials. I això no s’ho inventa ningú; no és que hi hagi algú que estigui fabricant 
malalties o fabricant casos per ser diagnosticats. I per tant, aquests reptes que venen 
donats per una sèrie de causes demogràfiques, sociològiques, de qualitat de vida, de 
desigualtat en la qualitat de vida, van a més i molt més importants, perdonin que els 
ho digui aquí, que les xifres immediates que poguéssim reduir d’unes llistes d’espe-
ra ara. I aquesta sí que és l’obligació que tenim tots els que ens amoïna el benestar 
públic a Catalunya. 

Mirin, podran dir tot els qualificatius que vulguin, i alguns fins i tot són com la 
cantarella que abans ja li he dit a la diputada de Ciutadans. D’on no em trauran mai 
és de la defensa dels drets i llibertats a Catalunya segons els tractats internacionals, 
que són d’obligat compliment a Catalunya; segons la Constitució i segons l’Estatut. 
Miri, fa quaranta-vuit hores, potser m’equivoqui de dotze hores; ha visitat Catalu-
nya, com ha visitat l’Estat espanyol, la Comunitat de Madrid, però..., la capital del 
regne, una delegació del Consell d’Europa. Que l’ha programada, la visita, la Dele-
gació d’Espanya en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. L’ha progra-
mada una autoritat espanyola. Saben on han ubicat el treball, durant tot un dia, per 
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drets i llibertats, amb entrevistes amb tota mena d’interlocutors? Al Passeig Lluís 
Companys número 7.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara, aquells grups que vulguin fer un segon torn 
d’intervencions, disposen d’ell per un espai de cinc minuts, i dos minuts i mig els 
subgrups. Tindria en primer lloc la paraula, si en vol fer ús, la diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Bé; només reafirmar-nos en la nostra primera intervenció. I dir que segurament 
les declaracions que va fer, doncs, van ser desafortunades encara que no ho hagi vol-
gut admetre. Nosaltres creiem que sí, que van ser desafortunades. I per tant, volem 
deixar constància que és d’això que també volíem parlar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. No esperamos que dimita porque se lo digamos nosotros, ni 
porque se lo piden otros grupos políticos, ni ayuntamientos catalanes ni entidades 
como sociedad civil, grupos municipales. Realmente, esperamos que dimita por su 
sentido del deber, pero vemos que no. Usted lo sabe tan bien como nosotros; está 
priorizando sus propios intereses, no los de los ciudadanos. El síndic debe ser neu-
tral políticamente para defender los derechos de todos los ciudadanos, y usted no lo 
es y lo sabe. Lo sabe tan bien como lo sabemos nosotros.

Y sí, elogio el informe y elogio a su equipo y lo disocio del señor Rafael Ribó, 
porque si no, no se entiende que de este informe se puedan extraer las conclusiones 
que usted infiere y verbaliza. Y le voy a poner unos ejemplos: le hemos oído varias 
veces «el sistema excelente sanitario en Cataluña». Pero su equipo, en el informe 
explica: «las diferencias en el tiempo de espera en función del centro es una varia-
ble que se ha destacado y que se ha recomendado introducir medidas. El síndic ha 
instado al Departamento de Salud a no defugir la seva responsabilitat respecte les 
llistes d’espera. La situación de saturación que pueden presentar algunos hospitales 
catalanes, ni que sigui de manera puntual en determinades èpoques de l’any, és un 
assumpte que preocupa».

Otro ejemplo: «delante de la concepción de la atención primaria, como eje ver-
tebrador, no solo como puerta de entrada al sistema, resulta evidente la necesidad 
de un cambio muy importante en este ámbito. El síndic és del parer que aquest can-
vi requereix una reorganització. El síndico –en salud mental– el síndic considera 
insuficientes los recursos que se destinan para este tipo de enfermedades. Malgrat 
l’ampliació de recursos en aquest àmbit, és evident que aquests continuen sent in-
suficients». I de todo esto, el señor Ribó..., que este es el Informe del Síndic, de su 
equipo. Y de todo esto, el señor Ribó dice que estamos en un sistema, en un modelo 
de éxito. Que el sistema sanitario catalán es de excelencia. Oiga, que es que no lo 
digo yo.

El Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica, nos viene a decir que Cataluña es la cuarta comunidad autónoma del sistema 
sanitario por la cola. Que es la comunidad con el menor presupuesto sanitario por 
habitante, por debajo de la media española. Que, además, es la segunda comunidad, 
la segunda por la cola, con el peor ranking en días de lista de espera para consultas 
con especialistas; que es que no se lo estoy diciendo yo. Y todavía la conclusión de 
todo esto, del señor Ribó, no del Informe del Síndic, del señor Ribó, es que estamos 
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en un modelo de éxito. Por favor, pero es que ¿de qué estamos hablando? El informe 
del Centre de Recerca d’Economia de la Salut nos recomienda que hay que priori-
zar. Si la sanidad es una prioridad o si queremos seguir destinando dinero a seguir 
abriendo chiringuitos, a financiar estructuras de estado paralelas, a la república di-
gital, pagos a lobbies internacionales, y otras series de estructuras, que no he conse-
guido aprenderme los nombres.

Si usted me dice que, después de quince mil quejas en diez años, solamente en el 
síndic. No nos está contando las quejas en CatSalut, no nos está contando las quejas 
en los proveedores; no nos está contando la cantidad de gente que, ni tan siquiera 
pone la queja por escrito, porque no confía que vaya a servir para nada.

Hemos pedido los números de todas estas quejas; no nos los quieren dar, estamos 
delante de un sistema opaco; que al primer partido de la oposición no nos quieren 
dar esta información, señor Ribó, síndico de agravios, ampárenos, ampárenos por-
que estamos pidiendo amparos a la Mesa, porque no nos dan la información. Y es 
información que no nos la tienen que dar a nosotros, sino a todos los catalanes, de 
cómo se está utilizando su dinero. Y delante de todas estas carencias del informe, 
cómo se está priorizando en el sistema sanitario para resolverlas, porque con estos 
recortes no se van a conseguir resolver los déficits en el sistema sanitario. Y sí, Ca-
taluña es la única comunidad autónoma que no ha devuelto la paga extra a los fun-
cionarios.

Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha vuelto al nivel de gasto 
previo a la crisis. Usted me está diciendo: la sociedad está envejeciendo y la com-
plejidad en las patologías es algo que es inevitable; ¿cómo se pretende que no sigan 
aumentando las quejas, si no dedicamos la sanidad como una prioridad? Pero es 
que no con recortes en los presupuestos. Entonces, ¿cómo es posible que con todos 
estos datos, la conclusión sea que hay un sobrecoste derivado de los que vienen de 
otras comunidades autónomas?, es que no lo puedo entender. Le he preguntado que 
me diga cómo se puede inferir esa conclusión de estos datos y no me lo ha dicho, 
porque se pueden inferir muchos análisis para hacer mejoras en el sistema sanita-
rio, pero que el problema es el sobrecoste de los que vienen de otras comunidades 
autónomas...

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Molt breument, per agrair les explicacions i també per po-
sar de manifest un parell de qüestions. La primera és que crec que queda..., que es 
posa en relleu que, en el conjunt de les intervencions, però també la del síndic, que 
el sistema sanitari públic català té, com a mínim, mancances, dèficits, problemes 
estructurals que s’han vist agreujats en els últims deu anys i que cal, per tant..., cal 
actuar per revertir-los. I efectivament, una de les eines per actuar-hi és una major 
dotació pressupostària, com passarà amb aquests pressupostos que s’estan tramitant 
actualment.

Per tant, bons professionals, bona qualitat, bona recerca, però amb una situació 
de precarietat, de dèficit, de desinversió acumulada per molts anys i per tant, que 
això fa que el sistema no sigui excel·lent del tot, sinó que necessita d’una sèrie de 
millores. Amb relació a l’esment que ha fet vostè al tancament de CAPs, miri, jo 
crec que hi ha un problema o un enfoc, diguéssim, diferent entre el que és l’eficièn-
cia i l’eficàcia. I clar, durant els primers anys de les retallades es va optar per tancar 
CAPs de forma estructural, sistemàtica, no per oferir un millor servei a través d’un 
altre mecanisme, sinó simplement per retallar, per reduir costos i per ser més efi-
cients. Es deia allò que podrem fer el mateix amb menys, doncs no; amb menys no 
hem fet el mateix, això és evident.
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En canvi, el que nosaltres plantegem és que, efectivament, no vol dir que no s’hagi 
de tancar un CAP enlloc; si hi han altres solucions, que el que permeten és resoldre 
el problema i per tant, ser eficaços. Aleshores, quan les llistes d’espera augmenten, 
no estàs sent eficaç en la resolució del problema, no l’estàs resolent. O quan un ma-
teix servei és prestat de forma diferenciada arreu del territori i els ciutadans de l’Alt 
Pirineu tenen més dificultats per accedir a determinats serveis que els ciutadans de 
l’Àrea Metropolitana, no estàs prestant el servei igual i per tant, el problema també 
és d’eficàcia. Per tant, el tema no és si es tanquen o no es tanquen CAPs, sinó quines 
solucions es donen perquè el servei sigui prestat amb qualitat a tot arreu i per tothom.

Res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara seria el torn del Subgrup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé; potser la meva intervenció serà una mica extemporània, 
perquè no serà en resposta al senyor Ribó, sinó seguint la seva indicació per tal de 
respondre ara a les al·lusions. Però, com que vostè m’ha convidat a fer-ho, doncs, no 
me n’estaré. De totes maneres, òbviament serà en funció del debat sobre la qües-
tió de la salut pública, que és el que ens ocupa i ens ha de centrar. Amb relació a la 
menció del portaveu del Partit Popular dir que, efectivament, nosaltres el que vam 
proposar i no es va aprovar era aquesta reducció del 50 per cent de les llistes d’espe-
ra en sis mesos en una sèrie de supòsits.

Efectivament, reactivant els horaris de quiròfans, reactivant els nivells d’atenció 
sanitària pública i reposant els professionals i les professionals de la sanitat pública, 
que existien abans de les retallades, eh? Per això, òbviament, en aquesta proposta 
obviàvem el que seria la derivació al sistema privat, perquè del que es tracta és, a tra-
vés d’aquesta reducció de la llista d’espera, contribuir de forma neta i directa a tor-
nar als nivells assistencials que existien abans de l’inici de les retallades, quant a 
quiròfans, professionals, horaris d’atenció, etcètera.

Bé, aquesta, que no va ser aprovada, com tampoc ho va ser la que abans he fet 
esment, de modificació del 9/2017, de 27 de juny, d’universalització per tal de que 
persones –per exemple, embarassades no residents– puguin tenir accés universal a 
la salut, que va ser votada en contra pels grups que donen suport al Govern, el Partit 
Popular i amb l’abstenció, en aquest cas, de Ciutadans, PSC i Comuns, òbviament 
–i en al·lusió a l’esment que ha fet la portaveu d’Esquerra Republicana– escolti’m, 
vostès tenen tot el dret a votar el que vulguin i òbviament, les seves raons tindran  
i la seva legitimitat tindran; òbviament.

Com també la tenim nosaltres, suposo que no ens ho discutirà, per tal de votar 
en contra d’un pressupost que, des del nostre punt de vista, però em sembla que les 
xifres ho fan evident i objectiu, en el cas de la salut no recupera el cent per cent 
les retallades que es van iniciar l’any 2010; deu anys després i després d’un període 
expansiu econòmicament, el pressupost en sanitat no recupera el cent per cent de 
les retallades en salut pública que es van iniciar el 2010. Miri, és una xifra que no 
me la invento jo; en una altra comissió, la portaveu dels Comuns, per tal de defensar 
els pressupostos, deia: «miri, és que respecte al 2017, representen un augment de la 
despesa pública per càpita de tres-cents euros».

Doncs miri, aquí està l’explicació del problema. Després del cicle de retallades 
del que venim, no revertides plenament, amb l’augment del preu de l’habitatge, amb 
la precarització dels llocs de treball i dels salaris públics, l’augment del preu del 
transport públic, només per posar alguns exemples. Òbviament, tres-cents euros per 
càpita d’augment de despesa pública, escolti’m, amb això no anem enlloc. Les po-
lítiques públiques, els pressupostos públics, el que pretenen és generar actuacions 
predistributives i redistributives de la riquesa per tal de compensar aquelles des-
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igualtats que genera el mercat. Si no estem en un context de reversió de retallades 
i amb la precarització que s’ha produït en els darrers anys i amb l’augment de cost 
d’un bé tan fonamental com el de l’habitatge, només per posar uns exemples: tres-
cents euros per càpita, quina contribució tenen, des del punt de vista predistributiu, 
redistributiu? Zero.

El president

Senyor diputat, ha exhaurit ja el temps que tenia, i té tot un debat parlamentari 
per davant de pressupostos, que podrà acabar d’expressar.

Carles Riera Albert

Gràcies; zero, eh? (El diputat riu.) La contribució zero; gràcies, president per la 
seva generositat en el temps.

El president

Gràcies. Ara seria el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, i té la pa-
raula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Bé; síndic, nosaltres avui aquí hem vingut a parlar de les se-
ves declaracions, desafortunades declaracions. Vostè demana, també, una compa-
reixença per parlar de salut i llavors, aquí ens ho barregem tot i així les declaracions 
queden en un segon terme, però nosaltres estem aquí per parlar de les seves decla-
racions, eh? Per tant..., i això és el que ha centrat la nostra intervenció i creiem que 
aquest és l’element fonamental de la nostra intervenció. I creiem que vostè ha tornat 
a perdre una altra oportunitat de..., bé, com a mínim, intentar rectificar, de dir: es-
colti, doncs, no em deuria expressar suficientment bé. No, ara al final resulta que la 
culpa és del periodista.

Mare de déu, o sigui, persistim, síndic, persistim en l’error i la culpa és absolu-
tament de tothom que va interpretar malament el que vostè va dir, menys de vostè, 
que ho va dir perfectament bé. Reflexió general: a mi em fa fressa parlar insistent-
ment d’universalització, universalització, universalització, mentre tenim una llista 
d’espera de 700.000 persones, eh? Clar, això és universalització? 700.000 catalans 
que estan pendents d’una visita a l’especialista o que estan pendents d’una prova 
diagnòstica o que estan pendents d’una intervenció? I es poden omplir la boca d’uni-
versalització, però aquesta és la realitat, és universal la salut, amb aquestes llistes 
d’espera? Nosaltres entenem que no.

Síndic, si ens sembla molt bé que vostè es reuneixi amb els diputats del Consell 
d’Europa i tal, per parlar dels drets de Catalunya i tal; sí, ens sembla molt bé, però 
segur que vostè –jo també m’hi vaig entrevistar, amb el senyor Cilevics– sí; segur 
que vostè no li va fer entrega ni li va explicar les catorze sentències del Tribunal 
Constitucional que diuen que en aquest Parlament es van vulnerar els drets dels di-
putats de l’oposició. Això no li va explicar, vostè; no, no..., és que fins i tot en els 
seus informes sobre l’U d’Octubre diu: «és que el que passi al Parlament no és com-
petència meva».

El president

Senyor Rodríguez, no..., no s’aparti si us plau, del tema que ens ha portat aquí.

Santi Rodríguez i Serra

No; però és que ho ha expressat el síndic, per tant, responc a la intervenció.

El president

Ho ha referit a l’àmbit de la salut; en la seva intervenció no ha anat més enllà; 
per tant...
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Santi Rodríguez i Serra

No, no..., ha parlat d’aquesta qüestió, també, eh? Però és igual, no pateixi. Aca-
bo, perquè miri, li acabo donant la raó al diputat Guinó. Segurament el problema 
de fons és que hi ha una discrepància ideològica amb el síndic; hi és. I aquest és el 
problema, síndic. Que el síndic, en la seva actuació no hauria de mostrar ideologia, 
hauria de ser neutral. I precisament, com vostè expressa ideologia, és per això que 
hi ha discrepància ideològica.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Sí fer avinent que, a l’ordre del dia se substancien 
els dos punts. Ho dic perquè, de la seva intervenció..., vostè ha dit: «nosaltres venim 
aquí a parlar només de les seves declaracions»; però substanciem els dos punts si-
multàniament. Per tant, fer aquest matís, perquè hem acordat tots, conjuntament, de 
fer conjuntament els dos debats. En qualsevol cas, permeti’m que deixi constància 
d’això.

El Grup Parlamentari Republicà em fa senyals que no intervindrà. El Grup Par-
lamentari..., el senyor Lluís Guinó té la paraula.

Lluís Guinó i Subirós

No, només una qüestió que té a veure amb la..., perquè s’entengui bé, quan es 
parla de salut i el que és estrictament la voluntat d’un govern, més enllà de la seva 
adscripció política. És a dir, si hi ha grups parlamentaris que es pensen que el Go-
vern no fa, de forma intencionada, tots els esforços per millorar els pressupostos des 
d’un punt de vista, sobretot, d’ingressos –com es veurà la setmana vinent– per resol-
dre mancances en l’àmbit de la salut; és evident que no hi ha massa bona voluntat, 
precisament, per fer un diàleg fluid respecte aquestes qüestions.

I l’altra és que no hi hem fet referència, però sí que hi ha un dèficit estructural a 
nivell econòmic i de recursos i d’ingressos del Govern de la Generalitat, com a con-
seqüència –i vostès ho saben encara que això els molesta, sobretot a aquests grups 
parlamentaris que tenen influència i algun d’ells en aquest moment, fins i tot té la 
presidència del Govern de l’Estat– que és que hi ha una qüestió no resolta en el siste-
ma de salut d’aquest país, que són el sistema de finançament i la mancança de finan-
çament estratègic del sistema de salut, com a conseqüència de recursos provinents 
de l’Estat.

Facin un esforç, entre tots. És probable que, si vostès fan un esforç i nosaltres el 
fem, tot això es pugui resoldre i no es tornin a trobar alguns diputats d’aquí a deu 
anys, parlant de les mateixes qüestions, perquè voldrà dir –segurament– que cap 
de vostès ha resolt els problemes que té el sistema de salut de Catalunya. Per tant, 
també els exigeixo de forma amistosa que facin un esforç, que tenen influència a 
Madrid, que resolguin les mancances, també, estratègiques del sistema de salut, que 
depèn de l’Estat; de l’Estat espanyol en aquest cas. I els demano que, d’alguna ma-
nera, apliquin la seva influència.

I en darrer terme, quan jo parlava de prejudici ideològic, jo deia clarament –i ho 
repeteixo, senyor diputat del Partit Popular– que em fa l’efecte que qualsevol pro-
posta o qualsevol plantejament que ve del síndic, tal i com s’ha demostrat, perquè 
de fet, quan ell es manifesta respecte que tenim un bon sistema de salut, no neces-
sàriament deixa de posar sobre la taula determinades mancances, determinats dè-
ficits que s’han de resoldre. I quan es parla que un sistema de salut és un sistema 
d’excel·lència, és que és un sistema que resol les mancances fonamentals. Però mai 
és un concepte de cofoisme malentès que alguns l’utilitzen, precisament, en contra 
del síndic i d’alguns grups parlamentaris que donem suport al Govern.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. No sé si el senyor síndic vol afegir alguna consi-
deració. No pas per obrir un torn...
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El síndic de greuges

M’ha deixat molt amoïnat la diputada dels Ciutadans, que diu que no rep la in-
formació. Si no rep informació, m’imagino que activa mecanismes a la Mesa. Si no 
li funciona, també pot activar la GAIP, suposo que sap que existeix la GAIP. I si a 
la GAIP tampoc li fan cas, també pot venir al síndic.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per tant, no havent-hi més punts a l’ordre del dia, aixecaríem la 
sessió. Demanaria als portaveus si poguéssim veure’ns un minut i acordar la prope-
ra sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i tres minuts.
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