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Sessió 25 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 

M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier Quinquillà Durich, i de 

la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

Hi són presents els diputats Mercè Escofet Sala, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Na-

varro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Nar-

cís Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares 

Tribó i Alfons Montserrat Esteller, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Mo-

reta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Cata-

lunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el director gerent de l’Institut Català de la Salut, Josep Ma-

ria Argimon Pallàs, i el director de Gestió de l’Institut Català de la Salut, Miquel Arrufat Vila.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, director de Gestió de l’Institut 

Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei 

de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 

Català de la Salut (tram. 356-00489/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut Català de la Sa-

lut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre el Projecte de llei de restabliment 

del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 

Salut (tram. 357-00578/12). Comissió de Salut. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pe-

diàtrica a Lleida (tram. 250-00512/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 39; es-

menes: BOPC 246, 22).

4. Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils (tram. 250-00513/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 218, 39; esmenes: BOPC 246, 23).

5. Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental 

(tram. 250-00517/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 44; esmenes: BOPC 246, 23).

6. Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels directius 

del sistema sanitari públic (tram. 250-00530/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

223, 30; esmenes: BOPC 281, 8).

7. Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat (tram. 250-00542/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 223, 46; esmenes: BOPC 281, 9).

La presidenta

Bon dia. Comencem amb aquesta sessió ordinària de la Comissió de Salut, amb 
l’ordre del dia. 

Bé, abans de res, algun grup parlamentari ha d’anunciar substitucions? (Pausa.) 
Senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí, Mercè Escofet està substituint Martín Barra. 

La presidenta

Gràcies. Algun altre diputat? (Pausa.) No? Doncs seguim.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, director de Gestió de 
l’Institut Català de la Salut, perquè es posicioni sobre el Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut 

356-00489/12

En aquesta comissió, com saben, teníem prevista una compareixença que ja està 
votada, i una que proposaré votar a la comissió i, si surt aprovada, doncs que tam-
bé se substanciï avui mateix la compareixença, en referència a la Projecte de llei 
del restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut.

Per tant, i abans de començar aquests dos punts, hauríem de votar la sol·licitud 
de compareixença del senyor Miquel Arrufat Vila, director de Gestió de l’Institut 
Català de la Salut, perquè comparegui en aquesta proposició de llei. 

Podem votar-ho per assentiment? (Pausa.) Sí? Doncs queda aprovada aquesta 
compareixença i per tant els proposo substanciar-la avui mateix, com ho teníem en 
l’ordre del dia. Si tothom hi està d’acord, faríem les dues compareixences conjun-
tes, per un temps de deu minuts, un quart d’hora cadascun de vostès, sobre aquesta 
proposició de llei. I després, seguint també la dinàmica habitual a les ponències, als 
portaveus que vulguin fer alguna pregunta, alguna qüestió als compareixents, tam-
bé els demanaria un temps màxim de cinc minuts cadascun de vostès, entenent que, 
com que el temps permès al Reglament és més gran, si algú ho necessités, doncs, 
seriem flexibles, no? Però que, en qualsevol cas, faríem la mateixa dinàmica que fa-
ríem en compareixença.

Compareixences acumulades de l’Institut Català de la Salut per a 
posicionar-se sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 

357-00578/12 i 357-00693/12

Per tant, si els sembla, comencem per la compareixença de Josep Maria Argi-
mon, director gerent de l’Institut Català de la Salut, per un temps de deu minuts, un 
quart d’hora. Té la paraula.

El director gerent de l’Institut Català de la Salut (Josep Maria Argimon i 
Pallàs)

Gràcies, presidenta. Jo penso que utilitzaré fins i tot menys de deu minuts, o si-
gui que, per tant, segurament poden ser més interessants les preguntes que vostès 
puguin fer i els aclariments que nosaltres puguem fer, si és que podem o sabem con-
testar aquestes preguntes. 

La idea de lo que són la direcció per objectius o les DPOs o els incentius, com 
vostès n’hi vulguin dir, que es remunten a un acord de l’any 2002..., i que en prin-
cipi està recollit també en el segon acord del que és mesa sectorial, que vindria a 
ser el nostre conveni entre la part social i l’empresa, en l’any 2006. Aquestes DPOs 
es van anar satisfent durant tots aquests anys. Quan arriba la crisi econòmica, any 
2012, una de les mesures de contenció pressupostària, de retallades, si ho volem dir 
més col·loquialment, va ser, precisament, limitar lo que eren les DPOs, lo que era el 
contingut de les DPOs fins al 50 per cent.

Nosaltres..., més o menys, el que és el pressupost de les DPOs en el conjunt de 
l’ICS és al voltant d’uns 100 milions, en xifres rodones, la qual cosa volia dir que 
podíem només disposar de 50 milions. Estem parlant de l’any 2012, i això ha estat 
així durant sis anys, o set anys, fins l’any 2019.

Aquí hi havia un acord unànime, diguem-ho així, entre lo que era la part social 
i també lo que era l’empresa, de la necessitat de restablir aquestes DPOs. Perquè les 
DPOs, que, en el seu moment, quan s’acorden per primera vegada, l’any 2002, són 
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un afegit al que és la part salarial, és a dir, va ser una retribució, una part de retri-
bució afegida, tenen l’avantatge o tenen, sobretot, l’objectiu d’alinear lo que són els 
grans objectius i les grans polítiques sanitàries del conjunt del sistema sanitari cata-
là. I, per tant, també d’alinear lo que serien les polítiques, objectius i incentius que 
pugui tenir la mateixa institució, l’Institut Català de la Salut. 

I, des d’aquesta perspectiva, crèiem que era necessari, doncs, poder restablir 
això, també quedar, d’alguna manera..., anar restituint tot lo que havien sigut aquests 
elements de contenció pressupostària, com els comentava abans, amb la crisi econò-
mica, i per això ja va haver-hi clarament un acord, que es negocia amb Economia, 
de la necessitat de poder obtenir aquests 50 milions; 50 milions que..., acordem tam-
bé 25 milions en l’any 19, és a dir, en l’exercici anterior, de l’any passat, i el restant, 
els altres 25 milions, l’altre 25 per cent que ens queda, en l’any 20.

Com que això es va reduir, aquest 100 per cent al 50, per llei, eh?, perquè va ser 
la Llei de pressupostos de l’any 2012, havíem de restituir-ho per llei. Nosaltres vam 
incloure en l’avantprojecte de pressupostos de l’any 19, doncs, aquesta restitució del 
50 al 75, és a dir, aquests 25 milions de restitució. L’avantprojecte no va veure..., no 
va arribar a ser projecte, no vam tenir pressupostos l’any passat, i per tant el que sí 
que vam fer va ser aquell decret llei que vostès van aprovar i que ens va permetre, 
doncs, satisfer aquest 25 per cent.

Enguany, que esperem que tinguem pressupostos, tornarem a tindre aquesta 
sol·licitud, aquesta mesura de restituir del 75 al 100 per cent. Si tenim pressupostos, 
que és el que tots desitjaríem, doncs, vol dir que, per dir-ho d’alguna manera, ja te-
nim aquest cent per cent d’objectius i, per tant, l’any 21, 22, 23 i successius nosaltres 
gaudirem d’un cent per cent i, per tant, el problema el tindríem solucionat, sempre 
que no hi hagi una altra llei que, evidentment, doncs, per les raons que puguin ser, 
limiti aquesta prestació.

L’element també de la direcció per objectius, i amb això acabo, hem dit que era 
un tema de retribució, i totalment cert, però a la vegada, hi insisteixo, i també ho 
he comentat, perquè jo crec que és insistir en la idea de que alinea tot lo que són 
objectius de salut, polítiques de salut, i no només dintre de l’institut català, sinó en 
el conjunt del sistema sanitari. Perquè les DPOs..., amb determinades característi-
ques i amb determinades diferències, no?, però sí que la filosofia està present en tot 
el conjunt del sistema sanitari. I, per tant, no només és un tema salarial, que és molt 
important, sinó que és a la vegada també un tema que ens permet avançar en el que 
són polítiques sanitàries.

També aquí haig de fer esment d’un aspecte important. Les DPOs van, evident-
ment, els objectius, en funció del treball que fa cada persona, eh? El personal sa-
nitari té objectius fonamentalment de salut, per posar un exemple, del control de 
l’hemoglobina glicada o el control de la diabetis, i obtenir un determinat control  
de pacients amb diabetis, doncs, el personal de gestió tindran altre tipus d’objectius.

Però des d’aquesta perspectiva –i aquí sí que voldria..., i això sí que ho vull remar-
car–, durant set anys –set anys– on no hem tingut el cent per cent d’aquestes DPOs, sí 
que s’ha seguit monitorant quins han estat els estàndards de qualitat. Perquè en aquest 
50 per cent que ens quedava hem seguit posant tots aquests mateixos objectius.

I jo aquí sí que haig de reconèixer que, en aquests set anys, els estàndards de 
qualitat assistencial, els estàndards de prescripció farmacèutica, i igualment en tot 
el que fa referència al personal de gestió, s’han anat mantenint, mantenint o millo-
rant, eh? Per tant, aquí no és només el concepte de dir: «Si em posen un objectiu ho 
faig», «si em posen l’objectiu al cent per cent, no?, amb els 100 milions en global 
de tota la bossa de l’ICS es fa». No. «I en 50 per cent no ho faig», no. No és aquesta 
la idea. Darrere hi ha un professionalisme, que la gent el que sí que ha fet, lògica-
ment, és seguir fent la seva feina, fent-la el millor que sap i el millor que pot. I, des 
d’aquest punt de vista, dir: «Bé, els objectius han quedat reduïts a la meitat, en el seu 
volum econòmic, no en el seu contingut, i nosaltres el que sí que sabem és què és lo 
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que se’ns demana, cap a on hem d’anar», i per tant això és el que també han fet, en 
aquest cas, els 40.000 treballadors de l’Institut Català de la Salut.

Per la meva part, res més, presidenta.

La presidenta

Gràcies, doctor Argimon. 
I ara passaríem la paraula, també per un temps màxim que..., en podria fins i tot 

fer més perquè al senyor Argimon li han sobrat vuit minuts, per un temps màxim de 
quinze, té la paraula el senyor Miquel Arrufat i Vila.

El director de Gestió de l’Institut Català de la Salut (Miquel Arrufat Vila)

Molt bon dia a tothom. Complementaré alguns dels aspectes, però, bàsicament, 
el gran gruix del que és el concepte i el contingut ens l’ha comentat el doctor Ar-
gimon.

Bàsicament, fer una referència així històrica, no? Per primer cop, com dèiem, es 
regula, tal com avui el coneixem, aquest sistema de complement de productivitat va-
riable a través, doncs, del segon acord de la Mesa Sectorial de Negociació de la Sa-
nitat, que va ser en l’any 2016. Però sí que és cert que abans ja existia una regulació 
parcial d’aquest complement, però únicament i exclusivament adreçat al personal 
facultatiu. És a partir de l’any 2016, amb el segon acord, que... (Veus de fons.) Ai! 
2006, el segon acord, en el que s’estén això a la resta, diguéssim, a tots els col·lectius 
professionals sanitaris. 

Bé, de fet, el mateix segon acord defineix, jo crec que molt bé, el que és el con-
cepte del que és aquest complement variable, no?, i el defineix com un sistema de 
retribució variable vinculat al compliment dels objectius. I l’hem d’entendre com un 
instrument de gestió, d’incentivació i de motivació que pretén la millora contínua 
de l’organització. Es basa en l’explicitació dels objectius i avaluació continuada del 
seu compliment i pretén que cada professional orienti la seva activitat als objectius 
estratègics de l’organització, així com desenvolupar una cultura organitzativa orien-
tada cap a la millora dels processos i dels resultats.

Aquesta és la definició que estableix. Crec que defineix molt millor el concep-
te de la productivitat, fent-lo més extensiu al que és l’assoliment i la millora contí-
nua dels nostres centres assistencials. 

Bé, després, amb posterioritat a l’any 2006, l’Institut Català de Salut va publicar 
una instrucció, que era la Instrucció 1/2008, en la que desenvolupava els aspectes ja 
més tècnics d’aplicació d’aquest complement de retribució variable, en aquell mo-
ment el cent per cent de la retribució, fins a l’any 2012, la Llei de pressupostos de 
la Generalitat, del febrer de l’any 2012, en la que doncs es produeix una reducció 
d’aquest complement de productivitat variable a la meitat.

Estem parlant, aproximadament, d’un volum cada 25, cada 25 per cent d’aquest 
total. Doncs, estem al.... És fàcil de recordar perquè és allò..., 25-25, 25 per cent im-
plica 25 milions d’euros, aproximadament. Estem parlant de que aquests 25 milions 
si els distribuíssim entre el que són retribucions i el que són cotitzacions socials, és 
a dir, quota patronal, estem parlant de 21 milions d’euros en retribucions, 4 quatre 
milions d’euros en quota patronal, que és, aproximadament, un 17 per cent del total 
de les retribucions. 

I aquesta és una mica la magnitud, la quantificació senzilla del que pot supo-
sar aquesta recuperació d’aquest últim 25 per cent, que, com comentàvem, és el 
que d’alguna manera s’ha inclòs doncs en la llei de pressupostos o en el projecte de 
pressupostos de la Generalitat per al 2020 per acabar de fer la recuperació.

El lloc en el que es troba situat això, doncs, són els conceptes, dintre del pressu-
post, la classificació econòmica del pressupost, el concepte 150, que seria el d’«in-
centius al rendiment», com vostès saben, i després també tenim aquest trosset que 
comentàvem de la quota patronal, que el situem en el concepte 160, que serien les 
«cotitzacions socials».
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Aproximadament un 85 per cent dels treballadors de l’Institut Català de Salut 
estan dintre del règim, compleixen els requeriments per poder accedir al sistema de 
càlcul de DPOs. I estem parlant de que els nivells d’assoliment mitjans que hi han 
hagut en els últims exercicis, en mitjana, doncs, són al voltant del 90 per cent de 
nivell d’assoliment d’aquests objectius, que són objectius que estan lligats a la pla-
nificació estratègica de l’Institut Català de Salut, a les deu línies estratègiques que 
tenim, i a la vegada, doncs, han definit una sèrie d’indicadors i de metes d’aquests 
indicadors, que són els que, d’alguna manera, es regulen o es verifiquen per l’assoli-
ment dels professionals, amb un llindar mínim del 40 per cent, a partir del qual no 
s’aplica la DPO. I, en definitiva, doncs, aquests serien una mica els grans trets del 
sistema i del seu funcionament. 

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies també per ajustar-se sobradament al temps. Doncs, ara 
passaríem a una ronda d’intervencions dels ponents que porten aquesta proposició 
de llei que ho vulguin. I per tant, en nom de Ciutadans, el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; doncs, molt bon dia. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia també a vostès, 
agrair-los la seva presència. Crec que ho saben, avui amb les seves compareixences 
tanquem la ronda de compareixences d’aquesta llei, de la llei, doncs, per garantir el 
restabliment al cent per cent d’aquestes DPOs. 

Des de l’oposició hem treballat conjuntament també unes esmenes, justament per 
presentar-les, si els terminis, doncs, ens ho permeten, aquesta tarda o demà. És a dir, 
la idea és donar una màxima acceleració a aquest procés. Per tant, gràcies també per 
haver acceptat; en aquest cas, com a ponent relator, vaig intentar accelerar al màxim 
la seva presència aquí. La primera comissió que ha estat possible ha estat avui, per 
tant, gràcies per haver vingut avui en aquest termini tan urgent, no?, a tancar aques-
ta ronda de compareixences. Us agraïm, doncs, les vostres aportacions.

Desitjo que aviat tingueu aquest text. L’he enviat també als grups que donen su-
port al Govern, i em consta que la consellera coneix, doncs, les nostres intencions 
per a accelerar i que sigui per llei el garantir el restabliment del cent per cent de 
les DPOs per evitar, justament com vostès deien, no?, que depengui..., com la seva 
primera frase, que vostè ha verbalitzat, desitgem que hi hagi pressupostos. Doncs, 
evidentment, per a garantir que aquest cent per cent per llei, i per tant no sotmès a 
pressupostos, no sotmès a tensions polítiques, no sotmès a que hi hagi o no hi hagi 
govern, no sotmès a que, probablement, decaigui la legislatura entremig o no sot-
mès a que, doncs, quan calgui tornar a garantir això, no hi hagi govern o no hi hagi 
pactes o no hi hagi exactament ves a saber què. Per això ho volíem garantir per llei.

Per tant, estem en aquesta fase. Gràcies i desitgem que aviat això ho puguem vo-
tar al Ple. Bon dia.

La presidenta

Gràcies. Ara, en nom del Partit dels Socialistes, té la paraula la diputada Assump-
ta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia. Agrair al doctor Argimon i al senyor Arrufat la 
seva presència aquí. Com deia abans el diputat Soler, amb això acabem, doncs, 
aquesta ronda. 

El perquè sorgeix el fer un projecte de llei, doncs, jo crec que abans el doctor 
Argimon ho deia quan deia: «S’ha de fer per decret llei», perquè una llei..., en el 
moment en què es planteja i un es mira l’expedient del decret llei, veu que hi ha una  
primera intenció a la conselleria, que és dir anys 19 i 20. I la intervenció ho deixa 
molt clar. Diu vostè: «Fixi’s en el 19, que el 20 ja en parlarem més endavant», no? 
I aquest «parlarem més endavant» jo crec que és el que motiva a dir: «Escolta, fem-
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ho per projecte de llei, tramitem-ho com a proposició de llei, perquè ens permeti 
d’alguna manera consolidar i no estiguem sotmesos també als vaivens o no d’ha-
ver-hi pressupost». Perquè com que ara el pressupost és una excepcionalitat i no una 
normalitat, doncs, normalitzem en si mateix, si és possible, les DPOs.

I aquest és una mica el que porta a fer-ho, no? Perquè és una miqueta estrany, al 
final, agafar... Però també és veritat que és una manera de consolidar un complement 
que forma part de l’estructura salarial.

Jo crec que en totes les compareixences hi ha hagut una cosa que ha quedat molt 
clara, que és el reconeixement als professionals, que durant tots aquests set anys, 
diguéssim, han complert el 100 per cent i han cobrat el 50, no? I per tant, en aquest 
sentit, jo crec que coincidim tots.

I una de les coses que nosaltres sempre hem plantejat i que no és tan en aquesta 
compareixença, però en general sí, és que poguéssim fer-ho extensiu, doncs, a l’altra 
part del sistema, que també cobra i que, d’alguna manera, depèn més del seu equi-
libri financer que no pas dels pressupostos en si mateixos. I creiem que, com que 
el seu equilibri financer moltes vegades també ve determinat per les pròpies apor-
tacions del Servei Català de la Salut i és un peix que es mossega la cua, doncs, per 
això ho hem integrat.

En tot cas, gràcies per ser aquí, com sempre, i esperem tornar-los a veure.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs, també agrair-los la compareixença, la celeritat amb què han respost a po-
der venir a comparèixer tots dos.

Ja s’hi ha fet referència, però, vaja, és que crec que és un objectiu compartit, sobre-
tot també per vostès. Hi havia l’objectiu de recuperar aquest 50 per cent de retallada 
de les DPOs. L’objectiu l’any passat va ser parcialment aconseguit i no es va blindar, 
no?, per llei, com vostè mateix, doctor Argimon, ha dit que havia de ser, per a aquest 
2020. Per tant, els grups de l’oposició vam dir: «Tramitem-ho com a llei i fem que la 
llei ja digui “2020 i següents, cent per cent garantit.”» I no només per un tema de se-
guretat, sinó també per un tema de reconeixement als treballadors i treballadores, els 
quals han estat complint amb aquests objectius i, en canvi, el que ens manifestaven 
els representants sindicals en les seves compareixences era: «L’empresa, en canvi, no 
ha complert la seva part, que era pagar-nos el cent per cent d’aquestes DPOs, que és 
un compromís de dues parts, no?, en un contracte i en un acord.»

Per tant, bé, creiem que valia la pena que aquesta recuperació de les condicions 
laborals no només es doni en el pressupost, perquè hi és el cent per cent per a aquest 
any, sinó que hi fos blindat per llei un altre cop i fos també una manera de reconèi-
xer que des del Parlament fem aquest blindatge o aquesta part que ens que ens per-
toca com a legislatiu.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, gràcies. Molt simplement, eh?, també. La pèrdua d’aquest 50 per cent de les 
DPOs es va produir per llei, per la Llei de pressupostos del 2012, com ja s’ha dit i s’ha 
recordat. La recuperació del primer 25 per cent del 50 perdut es produeix també per 
llei. Per tant, el lògic és que el segon 25 per cent que manca també es recuperi per llei. 

En la mesura en que al decret 6, si no recordo malament, de l’any passat, les versions  
inicials incloïen la recuperació del 50 per cent total, un 25 per cent el 2019, l’altre 
25 per cent el 2020 i després, pel que sigui, eh?, va caure pel camí el 25 per cent del 
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2020, enteníem, i per això estem en la tramitació d’aquest projecte de llei, que calia 
garantir per llei que el 2020 es fes efectiu aquest altre 25 per cent restant, no?

Se’ns diu que està previst en el pressupost, però nosaltres no tenim..., ni nosaltres 
tenim forma de determinar-ho, perquè, òbviament, doncs, les partides són les que 
són i inclouen moltíssims conceptes, per un costat, i tampoc és garantia per a abso-
lutament ningú que, efectivament, encara que hi pugui haver una previsió pressu-
postària, no té rang de norma, i els capítols de personal i de Seguretat Social i  
de productivitat estan sotmesos a les variacions que ja coneixem, que, d’altra banda, 
és perfectament lògic.

Per tant entenem que és... I tampoc el text articulat del pressupost contempla la 
recuperació d’aquest altre 25 per cent. Per això resulta del tot imprescindible que a 
través d’aquest projecte de llei o a través dels mateixos pressupostos, d’una forma o 
d’una altra, aparegui el reconeixement de la recuperació d’aquest 25 per cent restant 
de les DPOs per completar la recuperació d’allò perdut en l’any 2012.

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En tot cas, sumar-nos a les felicitacions i als agraïments que 
es feien per als professionals i les intervencions que m’han precedit, que ho deien, 
que és cert que han estat fent un esforç durant aquest temps. Però també agrair la 
feina que els qui heu estat a la gestió, que, òbviament, no era la vostra satisfacció 
haver d’aplicar unes mesures, també heu fet. 

Crec que és bo reconèixer la feina dels professionals, però també ser conscients 
que des de la conselleria, i en aquest cas des de l’ICS i des dels òrgans de gestió, 
en el moment que s’ha pogut s’ha posat damunt la taula aquesta recuperació, per-
què n’hi ha moltes, de prioritats, però la dels professionals era indubtable. I per tant 
crec que també és bo recordar-ho. Sobretot perquè aquesta proposta per al 2020 que 
des de l’oposició es fa arribar no aporta cap benefici, més enllà del que la conselle-
ra Vergés ja va fer l’any passat i ja fa aquest any amb l’aprovació dels pressupostos.

En tot cas, és un blindatge a futur i per tant l’estudiarem i amb les esmenes que 
avui ja se’ns avançaven, doncs, mirarem també quines implicacions pot tenir això 
pel Siscat. Però crec que és bo ser conscients que, s’aprovi o no, perquè els tràmits 
també són els que són i ara, doncs, li hem donat més ritme i més pressa, però ha es-
tat moltes setmanes aturat..., per tant veurem també la legislatura quin recorregut té. 

Però, en tot cas, el garantiment de que aquest 2020 això es farà serà a través de 
l’aprovació dels pressupostos, on alguns hi serem, altres no, i per tant, doncs, tam-
bé ser conscients de que allò que es demana aquí també hi ha una manera de fer-ho 
possible, que és amb l’aprovació d’aquests pressupostos.

La presidenta 

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments dels grups par-
lamentaris, té la paraula l’il·lustre diputat Lluís Guinó, en nom de Junts per Catalunya.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Només per agrair-los la seva intervenció, les aportacions que 
han fet en la ponència d’aquesta llei. De fet, tal com s’ha dit, probablement amb la 
llei de pressupostos queda d’alguna manera reparada la reducció que es va fer al seu 
moment, però atès que es va fer per llei, també és obvi que, des d’un punt de vista 
legal i estrictament tècnic, probablement el que correspongui sigui tirar endavant, 
precisament, i aprovar aquesta llei al Parlament amb la major rapidesa.

De les seves intervencions, en voldria destacar dos aspectes. Un, que aquest com-
plement forma part realment de la mateixa retribució dels treballadors, que aquest 
és un aspecte important. 
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I, per altra banda, també el fet que els treballadors han hagut d’assumir aquesta 
reducció del complement i, en canvi, amb la pròpia monitorització que s’ha fet per 
part del departament, ha quedat acreditat que els estàndards de qualitat en el servei 
no han disminuït, sinó que s’han mantingut i en molts casos s’ha millorat. I això és, 
bàsicament, per la bona voluntat, la bona predisposició i la qualitat del personal de 
la salut, que em sembla que hem de reconèixer tots, tant des de l’Administració, com 
des del Parlament, com la majoria de la ciutadania té la sensació, que els treballa-
dors i els professionals de la salut actuen de forma molt i molt eficient.

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres defensem que es tiri endavant i que 
es faci la recuperació del cent per cent del complement. I, per altra banda, volem 
transmetre un agraïment als professionals de la salut, que han patit aquesta reducció 
i, en canvi, les qualitats en la seva assistència s’han mantingut i en alguns casos, fins 
i tot, tal com vostè deia, s’han millorat.

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara per respondre o si volen aportar alguna dada que els hagi 
quedat pendent d’explicar, doncs, també tenen la paraula. Doctor Argimon?

El director gerent de l’Institut Català de la Salut

Moltes gràcies, i moltes gràcies a tots vostès per la sensibilitat també vers aquest 
tema. Dos, tornar a fer aquest agraïment als professionals i també a uns professio-
nals que, a banda de ser-ho, són els representants de la part social. Jo crec que aquí 
també hem de dir molt clarament que amb tots els estira i arronses que evidentment 
hi han a qualsevol institució i qualsevol entitat, que és lo normal, també hem de re-
conèixer que la part social aquí hi ajuda i hi ha ajudat molt, des del punt de vista de 
quan nosaltres, doncs, discutim o acordem, «escolteu, 50 milions de cop, potser no 
podrem», ho hem d’entendre, i realment aquí –hi insisteixo, amb els estira i arron-
ses, que és lo normal–, també la part social hi juga un paper important i, per tant, 
també crec que, com a treballadors, però que a la vegada ostenten aquesta represen-
tació, doncs, també hem d’agrair-ho.

El director de Gestió de l’Institut Català de la Salut

Sumar-me als agraïments per la sensibilitat en relació amb aquesta qüestió tan 
reclamada i reivindicada pels professionals que, com dèiem, doncs, han contribuït  
durant tots aquests anys, des de l’any 2012 fins ara, a no alterar el que és la seva 
vinculació, motivació i implicació amb el que són els serveis de salut de Catalunya.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies, i els han agraït també la capacitat de poder assistir en 
aquesta primera comissió després de que es duguessin a terme totes les sessions  
en ponència. Agrair-los aquesta disponibilitat i també quedar a la seva disposició no 
només en aquesta proposició de llei, sinó en qualsevol tema que creguin que pot ser 
d’interès d’aquesta comissió. 

Ara, si els sembla, suspenem dos minuts per seguir amb l’ordre del dia, i acomia-
dem les persones que ens acompanyen a la Mesa.

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i quatre minuts i es reprèn a dos quarts 

d’onze i deu minuts.

La presidenta

Diputats, seguim amb la comissió que teníem prevista, amb l’ordre del dia. Com que 
ja ens va fer arribar un portaveu una proposta de canvi en l’ordre del dia, senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí; gràcies, presidenta. Sí, per demanar posposar el punt número 4, Proposta de 
resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproduc-
tiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils.
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La presidenta

Perfecte. Per tant, la retiraríem de l’ordre del dia d’avui, si tothom hi està d’acord, 
amb la idea de tornar-la a incorporar en la propera comissió ordinària.

Jorge Soler González

Gràcies.

La presidenta

Sí? (Gemma Espigares Tribó demana per parlar.) Sí, senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Si no hi ha inconvenient, demanaríem passar el punt 3 al final. Tenim un acord, 
per tant, no hi ha d’haver problema amb la proposta, però demanaríem que fos al 
final, per poder acabar-ho de treballar.

La presidenta

Hi ha algun desacord en això? Estaríem d’acord amb el canvi a l’ordre del dia? 
(Pausa.)

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP 
Vallès Oriental

250-00517/12

Per tant, seguiríem ara amb el número 5, que és la Proposta de resolució sobre 
la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental. Senyor vicepresident, si 
pot presidir la comissió...

El vicepresident

Bé; té la paraula, en representació del grup proposant, la diputada Blanca Na-
varro. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Muchas gracias. Unos meses antes de que presentáramos la propuesta de resolu-
ción –ahora ya hace más de un año– se informó que en el CAP Vallès Oriental, de 
Granollers, iban a hacer desaparecer el servicio de pediatría y que lo iban a despla-
zar al CAP de Sant Miquel, y en la noticia se hablaba de que quedaba garantizada 
la atención pediátrica a los niños de Granollers.

Para presentar esta propuesta de resolución hay que hacer un poco un análisis 
de cuál es la situación de Granollers con respecto a la atención pediátrica. La po-
blación de Granollers, según el Idescat, entre cero y catorce años, es de diez mil ha-
bitantes, diez mil niños; digo catorce años, porque es como está segmentado según 
el Idescat, con lo cual entre catorce y dieciséis, que es la franja de edad pediátrica 
serán, por estadística, mil más. Vamos a hablar que estamos hablando de once mil, 
doce mil niños.

La población de Granollers se distribuye en cuatro áreas básicas de salud, dos de 
ellas es Sant Miquel y el CAP Vallès Oriental, y luego hay dos que están comparti-
das con los municipios de Canovelles y de Les Franqueses, con lo cual es un territo-
rio muy extenso el que se tiene que atender y lo que es Granollers son básicamente 
Sant Miquel y el CAP Vallès Oriental.

Otras reflexión es que, cuando se desarrolló el modelo de atención primaria, lo 
que se pretendía era que los ciudadanos no tuvieran que desplazarse al centro sa-
nitario hospitalario, que era como el modelo que había previamente, sino que las 
estructuras sanitarias se desplazasen a los barrios, que fuesen cercanas a donde vi-
vían los ciudadanos también para poder establecer coordinación y otras estructuras 
superpuestas, como por ejemplo la coordinación con los servicios sociales y, sobre 
todo, la proximidad a las necesidades de los ciudadanos precisamente para huir de 
un modelo hospitalocéntrico a un modelo basado en la comunitaria.
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Y esto es lo que nos vienen explicando continuamente con el Enapisc. Y es que 
es un modelo correcto y es un modelo de calidad. El modelo es de calidad, pero los 
resultados durante los últimos años lo que vemos es que van empeorando, las fre-
cuencias de visitas en los centros de salud van siendo cada vez más espaciadas, las 
ratios de profesionales por habitante cada vez son más bajas y realmente tenemos un 
problema. Creo que en el análisis del problema podemos incluso estar de acuerdo, 
porque realmente tenemos un problema en cuanto a la disponibilidad de profesiona-
les sanitarios, tanto de médicos como de enfermeras. 

No podemos decir que desde entonces, desde que se realizó esta reorganización 
hasta ahora la atención pediátrica ha estado garantizada, porque, evidentemente, si 
no establecemos medidas de calidad, de calidad de la atención, podemos decir que 
la atención está cubierta incluso si solo tuviéramos un pediatra para diez mil niños; 
está cubierto. Otra cosa es si medimos cuál es la calidad de esta atención.

Como decía al principio, la dispersión de la población de Granollers hace que el 
CAP de Sant Miquel, se llama el CAP Granollers Sur, porque está hacia el sur de la 
ciudad, y hay zonas a las que presta servicio que están hasta a tres quilómetros de 
distancia, tres quilómetros. Bueno, claro, evidentemente, incluso podríamos volver 
al modelo de atención hospitalocéntrico. Vamos a hacer un único centro de aten-
ción y que los pacientes y los ciudadanos se desplacen, pero vamos a medir cuál 
es la calidad de este servicio porque quizá precisamente la calidad que garantizaba 
el sistema de atención primaria no lo está garantizado esto de concentrar todos los 
profesionales en el mismo centro. 

Por otra parte, cuando se han asimilado los pediatras del CAP Vallès y de Sant 
Miquel no se ha duplicado, no se ha sumado el número de recursos de los dos cen-
tros de atención. Y realmente el problema de fondo es que no hay profesionales. Ya 
sabemos que no hay profesionales, pero habrá que resolverlo. Es que las asociaciones  
de profesionales sanitarios, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería lleva 
alertando de esta situación desde hace más de diez años, de que no hay profesiona-
les. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Vamos a ir desmantelando, vamos a dejar de me-
dir la calidad de la atención, como se ha hecho? ¿Ya no se publican los datos de la 
central de resultados, para así poder seguir diciendo que no hay problemas? No, no, 
es que lo que tenemos que hacer es medir la calidad, medir los resultados y entonces 
veremos que, efectivamente, el problema de que falten profesionales redunda en que 
el sistema sanitario y la calidad del mismo está empeorando.

Por eso presentamos esta propuesta de resolución porque consideramos impres-
cindible, precisamente no solo porque hay que garantizar la atención, sino porque 
hay que garantizar la atención de calidad, hay que garantizar la atención en un mo-
delo de proximidad, hay que mantener el modelo de la atención primaria. Y habrá 
que buscar la manera, desde el Departament de Salut, que es su responsabilidad, de 
cómo se garantiza que los profesionales de otras comunidades autónomas, que aho-
ra mismo están mejor pagados que en Cataluña, sigan queriendo venir a Cataluña, 
como hemos hecho profesionales de otras comunidades autónomas hace años, cuan-
do realmente Cataluña sí que ofrecía unas mejoras en investigación y en las condi-
ciones laborales, cosa que ahora mismo..., los profesionales no quieren venir. Pero 
tendrá el departamento que buscar cómo lo resuelve.

Entonces, la solución no es disminuir la oferta de atención, la solución no es 
atender a los mismos pacientes con menos profesionales, porque entonces lo que 
está empeorando es la calidad. 

Y por eso en Granollers pedimos que se abra otra vez la unidad de pediatría del 
CAP Vallès y se garantice la atención de los niños de Granollers con calidad. 

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula per defensar les esmenes presentades, en represen-
tació del Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.
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M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, la diputada propietària de la proposta de resolució deia, 
no?, que moltes vegades aquests temes de manca de professionals han estat re-
currents en aquesta comissió i que, segurament, en molts casos, doncs, podem fins 
i tot compartir el diagnòstic i fins i tot també compartir algunes de les propostes i 
potser ens desajustem en els terminis d’implementació d’aquesta resposta. 

Però justament en aquest cas crec que no s’ajusta a la realitat, entre altres co-
ses perquè el tancament de la unitat de pediatria d’aquest CAP de Granollers va 
ser una decisió presa conjuntament amb els professionals, precisament perquè eren 
dos CAPs que estan força a la vora i que, a més a més, amb el fet de poder unificar 
aquesta unitat de pediatria, els mateixos pediatres i professionals de la unitat podien 
cobrir-se molt millor i a la vegada potenciar també tot el que fa referència a la for-
mació continuada, fins i tot vinculada amb l’Hospital de Granollers.

De fet, quan es va implementar aquesta mesura de tancar aquesta unitat de pe-
diatria, es va fer de manera provisional i, a més a més, a l’estiu, a l’espera de valorar 
tant l’opinió, no només dels professionals, que ja s’hi havien mostrat d’acord, sinó 
també de la població, a veure si hi havien queixes. I fixin-se que els dic que això es 
va fer a l’estiu, que saben vostès que és un període on, habitualment, ja, naturalment, 
hi ha moltes més queixes, òbvies també, per desajustos en l’atenció sanitària en els 
centres de primària o en els centres hospitalaris.

Per tant, es va fer en aquest període i, certament, no hi van haver ni queixes dels 
pacients i les famílies ni tampoc dels pediatres, que acaben valorant molt bé aques-
tes mesures. Perquè, a més a més, poden augmentar l’atenció a la complexitat de les 
atencions que es fan a atenció primària, es fa d’una manera..., es pot potenciar també 
l’atenció domiciliària, a més a més s’incrementa el professional d’infermeria i, òb-
viament, i així es va valorar, incrementava la satisfacció dels professionals.

Pel que fa també al segon apartat de la proposta de resolució, l’increment d’ho-
res de professional de pediatria, precisament per aquesta fusió de les dues unitats, 
s’ha pogut fer. 

El 2017, doncs, en un EAP hi havia 4.926 hores de pediatria, en l’altre n’hi ha-
vien 3.284, i es pot dir que a partir del 2018 es va augmentar amb 1.084 hores de 
pediatria i, a més a més, s’hi han afegit vora 400 hores d’un pediatre de l’Hospital 
de Granollers que es desplaça a l’atenció primària i que, a més a més, han potenciat 
tot aquest aspecte més formatiu i també de sessions clíniques.

Per tant, és en aquest sentit que, en tant que no ens accepten l’esmena, nosaltres 
no podem donar suport a aquesta proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I en representació de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor 
Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, vicepresident. Diputats i altres convidats, de les dades que acaba de do-
nar la diputada Laïlla jo ja no en faré més esment perquè no té sentit, ja han quedat 
paleses.

Respecte al que ha dit la diputada Navarro, jo crec que ha fet èmfasi en tres con-
ceptes: coordinació, qualitat i professionals. En darrer terme també ha parlat una 
mica d’investigació, i voldria desenvolupar una mica la nostra opinió sobre aquests 
aspectes.

En moltes activitats, per exemple, justament en recerca o professionals liberals, 
i en aquesta en particular, la coordinació i la col·laboració estan directament rela-
cionades amb la qualitat, justament, en aquest cas assistencial. Perquè tot això sigui 
possible cal que hi hagi una certa massa crítica. Això és un clàssic, eh? No estic in-
ventant res, no soc gens original. Hi ha d’haver una certa massa crítica, de manera 
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que es produeixin noves sinergies que ajudin i que incrementin la qualitat de tot el 
sistema. Especialment es fa possible quant als grups de pediatria, en aquest cas.

D’aquesta manera què es pot aconseguir? Doncs, una millora de la qualitat assisten-
cial, també dels protocols, de la coordinació entre pediatres i atenció primària i –tam-
bé n’ha parlat abans la diputada Laïlla– de la formació continuada dels professionals.

Aquest és un aspecte molt important, encara que no ho sembli, perquè fa refe-
rència a la qualitat pròpia del treball dels professionals. No només és una qüestió del 
sou que reben i de la quantitat de pacients, sinó d’aquelles activitats que ells volen 
desenvolupar a més a més. I això per no dir les dificultats que podria haver-hi en cas 
contrari. Hi podria haver la dificultat, doncs, d’assegurar la cobertura de període de 
vacances o bé de coordinació, que ja n’hem parlat, atès que coincideixen poc si es-
tan en centres diferents.

Per tant aquest concepte de la «massa crítica» jo crec que està en el nucli del que 
s’ha parlat aquí. Per tant, igual que ha dit la diputada Laïlla, tampoc donarem suport 
directament a aquesta proposta. 

Gràcies, vicepresident.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, per marcar el seu posicionament, té la paraula en primer 
lloc, en representació del Grup Socialistes i Units per Avançar, la diputada Assump-
ta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, vicepresident. No, jo agafo la línia una mica del que deia la diputada 
Laïlla, no?, és a dir, insistir en la recurrència. Costa continuar parlant de la manca 
de pediatres, i jo crec que aquest és un tema de reflexió, que ho hem plantejat mol-
tes vegades i també ho hem plantejat i s’ha dit que es pugui plantejar en el mateix 
fòrum de les professions. 

També és veritat que, quan parlem de pediatria i parlem de criatures sanes, mol-
tes vegades hem parlat de que necessitem també educar en salut la gent i que sàpiga 
que moltes de les coses es poden fer des d’infermeria i hem d’empoderar altres pro-
fessions perquè les coses puguin ser i pugui estar ben atès.

Saben que nosaltres normalment acostumem a donar suport, però sí que és veri-
tat que la proximitat dels dos CAPs i, a més, la necessitat de que els mateixos pro-
fessionals tinguin un cert cos en el qual es pugui treballar, fa com una mica difícil, 
en aquest cas, donar suport. 

Per tant, els anuncio que nosaltres ens abstindrem. I no perquè no estiguem 
d’acord amb la presència de pediatria en els CAPs, però sí que crec, i després... Jo 
crec que m’he perdut ja de la quantitat de PRs que hem aprovat demanant pediatres 
i reobertures i sobretot pediatres.

Crec que ja un dia amb seriositat i no sé si, com deia abans la diputada Espiga-
res, els avatars de la legislatura ens hi portarien, però algun dia una reflexió sobre 
l’assistència pediàtrica, que jo crec que seria de les més fàcils d’abordar, si també 
respectéssim altres professionals sanitaris, que són molt capaços de fer aquesta fei-
na..., ens en podríem sortir bastant. 

Jo crec que aquestes coses passen, a vegades, quan el mateix tràmit parlamentari 
fa que la Mesa del Parlament ho admeti a tràmit el 30 de novembre, l’estiu és quan 
es posen a treballar i les coses veiem com van, però, en tot cas, estem a 20 de febrer 
del 2020. Per tant... (Veus de fons.) No, no, del 18, sí, perdón, m’he equivocat. Estem 
a 20 de febrer del 2020, la qual cosa, a vegades... I a mi a vegades m’agrada poder 
retirar una PR perquè les coses s’han arreglat.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació de Catalunya en Comú Podem, té la pa-
raula la senyora Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Gràcies. Dues qüestions, una de fons i la concreta de la proposta de resolució, 
que apunta a un CAP en concret i a un servei en concret d’aquest CAP. 

La qüestió de fons, que n’hem parlat en múltiples ocasions i s’hi ha fet referència 
ja a les intervencions anteriors, sobre la manca de pediatres que estem tenint arreu 
del territori, que no és tant que no hi hagi pediatres, com que no n’hi ha a primària, 
que no volen anar a treballar a primària perquè les condicions a primària, doncs, 
professionalment, laboralment, en sou, i amb pressió assistencial, no són atractives i 
tenen altres sortides, com a especialistes, més atractives professionalment. 

I per tant, el problema que tenim és de condicions laborals dels professionals a pri-
mària. Per tant, el problema que tenim és del propi prestigi de la primària i de les condi-
cions de la primària per treballar-hi. Això afecta tot tipus de professionals de primària. 

Jo també estic d’acord que, molt probablement, en molts casos, amb metges de 
família, metgesses de família, amb bons equips de primària, no sempre cal que hi 
hagi pediatria. Però tenim de base un problema de prestigi dels mateixos equips de 
primària, també de metges de família i d’equips d’infermeria. I per tant no crec que 
estiguem en la fase de que aquest sigui el debat. El que no vull és que aquests de-
bats tapin la realitat concreta. El que tenim és un problema de retallades, encara, 
que s’estan patint a la sanitat pública, especialment a l’atenció primària, i d’un efecte 
concret en el sistema, que ha estat, doncs, desprestigiar la primària per als mateixos 
professionals i per a la ciutadania, com a tema de fons.

Com a tema concret, respecte a pediatria en el CAP Vallès Oriental a Granollers, 
entenc que hi ha pragmatisme per part dels professionals, quan, doncs, els mateixos 
pediatres d’un CAP i de l’altre potser prefereixen treballar conjuntament en un ma-
teix cap, sumar sinergies i coneixements en un mateix espai, com a equip. I entenc 
que els ajuntaments, doncs, com a prioritat sanitària d’aquella ciutat, potser tenen al-
tres coses al cap a l’hora de negociar amb el CatSalut o amb l’ICS, i per tant aquesta 
no sigui la seva prioritat i no ho prenguin ara mateix com un problema. 

Però tampoc no vull que això tapi la realitat concreta. Si hi hagués pediatres 
suficients per a tots els CAPs de Catalunya per treballar en bones condicions a tot 
arreu, no voldríem pediatres al CAP Vallès Oriental també? Doncs, nosaltres els 
aprovarem la proposta de resolució. Estem d’acord en que hi hagi, si pot ser, pedia-
tres arreu, es faci de fons i amb més tranquil·litat, si cal que a tot arreu sigui la fi-
gura de pediatre, però no tapem, diguem-ne, amb aquestes altres qüestions el debat 
de fons, que és que encara patim retallades i que nosaltres batallem per revertir-les. 
Hem batallat com hem pogut en aquesta negociació de pressupostos. No és suficient 
i continuarem batallant-les.

El vicepresident

Moltes gràcies. I finalment, en representació del Subgrup del Partit Popular, té la 
paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, president. En una línia molt semblant de les dues darreres interven-
cions, no? Aquí hi ha un problema i el problema és la quantitat de professionals de 
la pediatria que hi han a atenció primària, si són els adequats o no. De propostes de 
resolució sobre problemes en CAPs i en tema de pediatria, n’hem debatudes moltes. 
Però també vam tenir oportunitat, i jo mateix vaig tenir oportunitat, d’interpel·lar la 
consellera en el Ple i vam acordar conjuntament una moció, amb un consens bastant 
ample, sobre la problemàtica dels serveis de pediatria. I coincidíem pràcticament 
tots els grups en dir: «Tenim un problema, perquè es formen pediatres però, a l’hora 
de decidir, uns opten per anar a l’atenció hospitalària, per les millors condicions que 
poden obtenir en aquest àmbit, altres opten, fins i tot, per marxar de Catalunya.» 
I, per tant, tenim l’atenció primària coixa de professionals de la pediatria per poder 
oferir el servei que seria desitjable poder oferir. 
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I el cas que es presenta al CAP de Granollers no és més que una concreció 
d’aquest problema més genèric. És a dir, en la mesura en que no hi han suficients 
pediatres a l’atenció primària per poder oferir els serveis en cadascun dels centres 
d’assistència primària, es tendeix a reordenar aquests serveis i a concentrar-los en 
determinats centres perquè tota la població afectada acudeixi en aquests centres. 
I això significa deixar algun dels centres sense atenció pediàtrica. 

En aquestes circumstàncies és una solució adequada per garantir la prestació del 
servei? Sí. És la situació desitjable? No. La situació desitjable és que disposéssim 
del conjunt de professionals necessaris per poder oferir el servei en tots els centres 
d’assistència primària. I això és el que ve a demanar la proposta de resolució. Per 
tant el nostre grup li donarà suport. 

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, el torn altra vegada per al grup proposant per posicionar-se 
sobre les esmenes presentades. Té la paraula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias. No hemos aceptado la enmienda precisamente porque la cuestión no es 
cómo se ha llegado a la conclusión de que es mejor que..., o por qué los profesionales 
han decidido unirse en uno de los dos CAPs. 

Por supuesto, en condiciones de precariedad, los profesionales van a trabajar me-
jor juntos porque van a poder gestionarse mejor. Pero es que, realmente, son condi-
ciones de precariedad. Es una manera de que los profesionales, con menos, puedan 
intentar organizarse un poco mejor. Pero ¿estamos midiendo la calidad? ¿Estamos 
midiendo la calidad de la atención? ¿La ausencia de quejas es suficiente para pensar 
que algo ya CatSalut o el ICS lo está haciendo bien? ¿La única medida de la calidad 
asistencial es la ausencia de quejas? Esto es muy grave. Esto es muy grave y máxi-
me cuando se han dejado de medir indicadores de calidad como la central de resul-
tados, cuando no se hace benchmarking. ¿El único indicador es que los pacientes no 
se quejen? Mire, perdone, los pacientes no se quejan porque en gran parte piensan 
que no sirve para nada. Entonces, no pierdan de vista esta realidad. 

Cuando hablan de que los dos ambulatorios están cerca, hombre, a un kilómetro 
y medio. Un kilómetro y medio más con un cotxet pues creo que son alrededor de 
veinte minutos empujando cotxet, o por lo menos quince minutos empujando co-
txet. Entonces, bueno, sí, sí, claro, un kilómetro y medio de distancia entre el uno 
y otro..., ¿están cerca?, pues vale. Pues estos también son los criterios de calidad.

Como ha comentado algún grupo: hay un problema en las condiciones laborales 
de los médicos; hay un problema en las condiciones laborales de los pediatras; hay 
un problema de los recortes en atención primaria; hay un problema con las ratios de 
profesionales en atención primaria. No lo digo yo, no lo dice Ciudadanos, lo dicen 
las asociaciones de profesionales, lo dicen los sindicatos de profesionales, tanto mé-
dicos como de enfermería. Por favor, escuchen.

Es verdad que esto es a propósito de la situación del CAP de Granollers. Pero es 
que, como el CAP de Granollers, hay tantísimos casos en Cataluña. Y es respon-
sabilidad del Departament de Salut y de este Govern que al final no tengamos que 
gestionar que los profesionales cada vez tienen que estar haciendo más con menos 
responsabilidad. Es responsabilidad del departament. 

Miren la calidad, hagan mediciones sobre la calidad asistencial, no solo el  
Plaensa, hagan más mediciones sobre la frecuencia de visitas y cuántos pacientes, si 
se lo pueden permitir, tienen una doble cobertura porque la Seguridad Social no les 
cubre. ¿Y qué pasa con los que no pueden tener doble cobertura? Hagan todo este 
tipo de mediciones.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Anem a la votació. Entenc que ho podem votar tot en bloc? (Pausa.)
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Vots a favor?
Són 8 vots a favor, Ciutadans, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular. 
Vots en contra?
Deu vots en contra, Junts per Catalunya, Grup Republicà.
Abstencions?
Dues abstencions del Grup Socialistes.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució. 

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària 
dels directius del sistema sanitari públic 

250-00530/12

Anem al punt 6: Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència 
sanitària dels directius del sistema sanitari públic. Té la paraula, en representació 
del grup proposant, el senyor Jorge Soler. 

Jorge Soler González

Gràcies, president. Bé, avui, novament, Ciutadans porta a aquesta comissió te-
mes de transparència i millora de la qualitat en la transparència de la gestió pública 
del sistema sanitari, perquè creiem, doncs, que les mesures corresponents perquè 
millorin, doncs, tot el sistema de gestió i permetin l’avaluació de la seva totalitat han 
de ser una prioritat. Creiem que tot el que no es mesura, doncs, no es pot avaluar i 
que, en conseqüència, no es pot millorar. 

I això no solament és el relacionat, com saben vostès que hi hem insistit des de 
Ciutadans, amb la transparència de les llistes d’espera, sinó també amb tot el relacio-
nat amb la qualitat de la gestió en el marc de la seva gestió i de la seva transparència. 

És per això que avui volem ficar el focus en la millora de la transparència, en 
els indicadors de qualitat de què fan els nostres gestors, quins indicadors de treball 
tenen dintre de les seves DPOs, perquè, evidentment, doncs, conèixer quins són els 
seus objectius, que fins ara no han estat mai publicats, doncs, ha de ser una prioritat 
per saber quines són les seves línies directes de gestió. I com a entitat pública, com 
a gestors d’un sistema sanitari públic, també la transparència creiem que ha d’arri-
bar als seus cossos de gestió. 

Per tant, el que volem és publicar anualment al portal de la transparència sanità-
ria el contingut de les direccions per objectius de tots els directius del sector públic, 
amb indicació del grau de compliment de cadascun dels indicadors que es marquen 
des de la conselleria, que es marquen per a aquests directors. Establint la possibilitat 
que els gerents de les àrees de salut i dels hospitals puguin ser cridats a venir aquí 
a donar explicacions, no solament dels seus indicadors de gestió, sinó de tot el rela-
cionat amb la seva feina assistencial.

De fet, jo entenc que és una anomalia que amb regularitat no vinguin aquí a do-
nar explicacions i solament vinguin els polítics i els gestors, doncs, directament no-
menats pels polítics, bàsicament perquè a altres comissions ho fem amb normalitat. 
Per exemple, amb els rectors, no? Els rectors, doncs, venen a la legislatura a expli-
car-nos i que els grups puguem preguntar i avaluar també i analitzar des de la nostra 
perspectiva la seva gestió i les seves directrius i les seves dreceres. 

I en aquest mateix sentit voldríem que els grans gerents dels grans hospitals o 
de les grans direccions d’atenció primària, doncs, poguessin venir aquí a donar-nos 
explicacions de la seva feina, de la seva gestió, a visibilitzar davant de la ciutadania 
i dels seus representants la seva tasca. I, per tant, volem incloure també en aquesta 
rendició de comptes tots els càrrecs intermedis d’acord amb indicadors objectius 
dels resultats de salut i qualitat.

Saben vostès que ara estem, doncs, finalitzant l’intent de blindar per llei el pa-
gament del cent per cent d’aquestes direccions per objectius per als treballadors sa-
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nitaris, i no hi ha millor moment també de visibilitzar aquesta transparència també 
per als nostres cossos de gestió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per a la defensa de les esmenes proposades, i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la Gemma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En temes de transparència, ho hem dit moltes vegades, hi 
serem sempre i, a més, la quantitat de dades que hi ha disponibles és molt gran. Ca-
talunya té una llei pròpia que parla de transparència en òrgans de govern, i per tant 
en això ja fa anys que es va portar la davantera i que funciona.

I en tot cas, amb les esmenes concretes, i per això, com que no s’ha acceptat cap 
de les nostres esmenes, doncs, fer referència a alguns matisos que ens agradaria po-
sar damunt la taula.

El primer, amb relació al contingut que s’ha de publicar, i nosaltres parlàvem de 
l’import i no del contingut. Crec que és un matís però, en tot cas, el que és important 
és que se’n pugui fer el seguiment.

I la segona, que és amb relació a que puguin venir a comparèixer o no aquestes per-
sones i el que ara els posava damunt la taula. I l’esmena que posàvem simplement deia: 
«Mantenir la possibilitat i no establir la possibilitat», pel simple fet que el Parlament 
de Catalunya pot citar absolutament tothom que vulgui a comparèixer. I aquí el que va 
passar és que vostès van fer una proposta i els grups no li van aprovar. No que no pu-
guin venir per llei, sinó que els grups vam decidir que no havien de venir a comparèixer.

Per tant, si vostè té una proposta concreta de que un gerent o de que un respon-
sable de DPOs concret vingui, cap problema amb que, si hi ha un aspecte concret, el 
resolguem. Però vostè va fer una bateria de més de cinquanta propostes de compa-
reixences que no ens va semblar adient en aquell moment. I l’hi justifico molt fàcil 
perquè, justament, ja que posava damunt la taula el tema de les DPOs, la setmana 
passada va venir una persona responsable que era un càrrec intermedi. 

Per tant, nosaltres, quan hi ha un objectiu explicitat i que està argumentat, no te-
nim problema amb que la gent vingui a rendir comptes. Si és filibusterisme o si és 
que vingui tothom perquè vingui tothom, tenint en compte que a la Comissió de Salut 
també tenim prou expedients pendents, doncs, ens sembla que és més oportú anar a 
coses concretes que no anar al global. Per tant, no donarem suport a aquesta proposta.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Ara, en nom de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Diputats, molt breument, perquè la senyora Espigares, doncs, 
ho ha tractat tot, però sí que voldria fer un matís. 

De forma més o menys reiterada, el Grup de Ciutadans ens demana que es tin-
gui accés a dades i això es podria interpretar com si no fos així. Per exemple, ahir, 
a Territori, es va demanar també que a la web es publiquessin unes dades i ja es fa. 
Abans de l’estiu es va demanar, doncs, que es fes una web de platges i resulta que fa 
anys que existeix i que, a més a més, doncs cada quinze dies es mesuren les concen-
tracions de certs continguts en l’aigua.

I ara tornem, amb aquest tema, doncs, en el primer apartat. I vostè sap que està 
publicat. Hi ha moltes dades disponibles a les webs de salut.gencat.cat i en la de 
Transparència. 

En segon terme, el que feia referència ara als càrrecs intermedis, que, a més a 
més, jo crec que d’això caldria formalment una definició més acurada. Però, bé, tot 
i així, a la seva... Vostès fan sempre bandera de certs conceptes, un dels quals és 
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l’eficiència. Justament, per aquesta eficiència cal que estigui acotada, tot i caber-hi 
la possibilitat de que qualsevol pugui comparèixer aquí al Parlament, que estigui 
acotat, doncs, el nombre de persones que puguin venir. Aleshores, si vostè fa una 
bateria de propostes molt gran, això justament va en contra de l’eficiència. I res més. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, i en nom 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Nosaltres hi estem d’acord, estem molt d’acord amb el con-
tingut d’aquesta proposta de resolució, per tant, hi votarem a favor.

Perquè nosaltres vam presentar fa un temps, bé, presentar no, vam fer una pre-
gunta oral al Ple i li dèiem a la consellera, entre altres coses, quins eren els criteris 
de provisió molts dels llocs de treball de direcció i li criticàvem la manca de concur-
sos públics i que hi ha molta... És a dir, no només no queden clars els seus objectius i 
què és el que retribueixen, sinó que, a més, la provisió de molts llocs de treball d’alta 
direcció són absolutament..., bé, es fan sense concurs públic.

Ho vam veure no fa massa amb aquesta moguda entre «trec el director del Vall 
d’Hebron, poso el de Sant Pau i faig tota una moguda a dit amb places que podien 
anar tranquil·lament...», i a més jo crec que seria bo per a la transparència, per a la 
publicitat i la idoneïtat que fessin concurs públic. 

Per tant, com estem en contra del moviment de fitxes, diguéssim, sense criteri i 
sense transparència, i com que creiem que és important que ens diguin, entre altres 
coses, què és el que porta a una persona que ho sigui o no ho sigui, doncs, és pel 
que li donarem suport.

Ara, a més, hem vist que a la llei de mesures han posat un article on, si un es-
tatutari de l’ICS se’n va a un contracte d’alta direcció, s’emporta el complement de 
carrera professional. A veure, no és que jo estigui en contra que se l’emporti, però 
m’agradaria saber després què comporta, què vol dir si em diuen el sou que cobra 
com a alta direcció. Perquè, aleshores, quan nosaltres mirem els contractes, i ate-
nent que a Catalunya ningú pot cobrar més que el conseller, i tenim una llista d’alts 
càrrecs de salut que continuen cobrant més que la consellera, doncs, potser hi han 
coses que no acaben de lligar.

Per tant, tothom parla de transparència, però s’exerceix poc. Hi insisteixo: trans-
parència, publicitat i idoneïtat. 

I pel que fa a que això, si establim la possibilitat de que vinguin o mantenim la 
possibilitat. A mi l’esmena que posa «mantenir la possibilitat», la veritat, no m’agra-
da. És evident que, si el Parlament ho aprova, aquestes persones han de venir. Però 
és veritat que estem en una comissió en la que vostès han votat en contra de moltes 
compareixences, entre altres coses del grup que els parla, de les compareixences de 
la consellera o de sessions informatives amb la consellera. Per tant, home, tampoc 
aquí podríem dir que poden lluir massa de transparència.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la dipu-
tada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Mirin, no seré jo qui defensi que Ciutadans no fa moltes vegades resolucions 
allò..., pel broc gros, que a vegades hi ha punts que no s’aguanten massa. Vull dir, 
realment, el segon punt no cal posar-lo a votació. O sigui, reglamentàriament, po-
dem demanar les compareixences que vulguem. 

Però tampoc diuen cap incorrecció. O sigui, no hi ha cap motiu per votar en con-
tra d’aquests punts d’aquesta resolució, ni té cap sentit que votem en contra d’una 
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cosa que estableix el mateix Reglament del Parlament, ni té cap sentit que votem en 
contra de que hi hagi rendició de comptes dels càrrecs intermedis, per molt que es 
digui així pel broc gros i no es concreti tècnicament millor.

Però nosaltres no només aprovarem aquests dos punts, sinó que especialment 
ens sembla interessant el primer punt. Perquè, certament, més enllà d’aquest element 
que posava de manifest la portaveu del Grup Socialistes, no?, d’aquest cambalache 
de gerents d’un lloc cap a l’altre, una mica tancat com a cercle, de qui acaba gestio- 
nant els nostres centres sanitaris a Catalunya, cosa que perverteix una mica, eh?, el ma-
teix sistema, més enllà d’això, seria important i interessant tenir molta més transparèn-
cia i rendició de comptes clars sobre el compliment de tots aquests objectius, que abans 
se’ns han explicat en una ponència, als quals responen les DPOs de l’ICS, per exemple.

I m’agradaria saber si els hospitals són eficients com han de ser, tots. I comparar 
l’eficiència dels hospitals i l’atenció primària. I potser ens hem de plantejar, llavors, 
percentatges del pressupost que es destina a una cosa i a l’altra, si ens plantegem 
quina eficàcia d’efecte té per a la salut de la població el que destinem a una cosa o 
el que destinem a l’altra. 

I això no hi ha manera de plantejar-ho en aquest sistema perquè no hi ha manera 
de tenir la transparència suficient. I fa anys, eh?, que algunes ho intentem, de dir: per  
què l’atenció primària ha de pesar molt més en tot, en el propi sistema? Doncs, perquè  
si poguéssim comparar exactament l’eficàcia del que es destina pressupostàriament 
a segons quins serveis i els objectius que ha de complir, com s’hi respon, potser ens 
hauríem de replantejar moltes coses, entre centres, respecte de qui els gestiona, i 
també entre parts del sistema hospitalària i primària.

Per tant, jo que defenso aquest punt, crec que aquesta transparència, ben tracta-
da, no per fer només oposició destructiva, és interessant per fer els debats estructu-
rals que s’han de fer en el nostre propi sistema de salut.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, per anunciar el vot favorable.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presenta-
des, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, bé, moltes gràcies a tothom per les seves aportacions. Bé, bàsicament, tres 
conceptes molt ràpids pel que fa a les esmenes. 

Bé, en primer lloc, el que és evident és que no existeix aquesta transparència, i 
potser la forma més categòrica d’explicar que no existeix és que si realment vostès 
es creguessin que existís vostès haguessin dit: «No, miri, doctor Soler, això està al 
portal de transparència», i jo hagués dit: «Ah, doncs, tenen raó; retiro, doncs, aques-
ta proposta, perquè estic demanant una cosa que es veu que ja existia.»

Però, bé, quan vostès han de fer tant circumloqui per demostrar, i per dir i per ar-
gumentar que hi ha molta transparència, quan vostès no poden dir: «No, no, no hi ha 
transparència, perquè no es publiquen les direccions per objectius dels gerents, punt 
final», és molt senzill reconèixer que aquesta transparència és una opacitat absoluta.

En segon lloc, bé, jo crec que potser per principi de prudència, i en aquest tema 
els puc inclús donar la raó, el redactat del punt 2, ara escoltant-vos crec que hagués 
hagut de ser encara molt més exagerat. Jo vaig voler ser prudent, el més subtil és 
insinuar que crec que els gerents dels grans hospitals, els gerents de l’atenció primà-
ria territorials haurien de venir regularment per principi de transparència davant de 
la ciutadania a comparèixer al Parlament de Catalunya. Bé, jo ho vaig redactar una 



DSPC-C 447
20 de febrer de 2020

Sessió 25 de la CS  21 

mica suau, però jo crec que el que jo volia dir –de fet, ho afirmo–, el que jo volia dir 
és que crec que haurien de venir aquí i, per tant, quan nosaltres presentem i dema-
nem a aquest Parlament que vinguin, vostès voten en contra. 

Home, o sigui..., vostès creu que poden venir, però vostès després no deixen que 
vinguin. Per tant, vostès creuen que pot i hauria de venir el gerent de Vall d’Hebron. 
Bé, quan Ciutadans, quan jo ho demano en aquesta comissió vostès hi voten en con-
tra, no els sembla bé aquest principi de transparència de que jo pugui interpel·lar pú-
blicament el gerent de la Vall d’Hebron. Quan jo demano el gerent de Bellvitge, què 
voten vostès? No. Quan jo demano el gerent de l’Arnau, vostès diuen «no», quan ho 
faig amb el del Trueta, vostès diuen «no».

Per tant, no hi ha cap hospital que a vostès els sembli bé que vingui el seu gerent 
aquí a comparèixer, com sí que puc fer en altres comissions amb els rectors. I d’això 
vostès en diuen «transparència»? Jo en dic «opacitat».

Vostès en diuen, d’això, «criteri d’eficiència». Mirin, jo tinc set dies a la setmana 
per venir aquí una i una altra vegada, ara, per criteris d’eficiència –hi insisteixo–, 
que vingui el senyor del Trueta a mi em sembla important, i per això no acceptem 
aquesta esmena, justament perquè aquesta esmena, doncs, va en contra que pugui 
venir el gerent del Trueta, els gerents d’hospitals grans.

I acabo. Filibusterisme? Filibusterisme és el que fan vostès, per exemple, amb la 
llei de llibres de text. Presenten un interminable nombre de compareixences bloque-
jant la gratuïtat, perquè els pares hagin de pagar els llibres de text amb filibusteris-
me, per bloquejar-ho.

I, finalment, saben vostès que estem ara mateix amb el tràmit de la llei de les DPOs, 
i aquí hi volem incloure també de transparència. Veurem si fan vostès filibusterisme o 
no bloquejant que aquesta llei al Parlament se pugui aprovar ràpidament, perquè recol-
zin la urgència de la llei perquè els treballadors cobrin el cent per cent de les DPOs.

I per tots aquests motius, no acceptem les esmenes. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Senyor Soler, aquest segon torn s’ha de cenyir a les esmenes. Ho he dit reitera-
dament en aquesta comissió i els hi he dit reiteradament també al seu grup parla-
mentari. No l’he volgut tallar per no tornar a sentir la cançoneta que vam sentir fa 
dues comissions. Però els demano, si us plau, que no treguin temes ni obrin debats 
perquè si no ara seria just que altres grups parlamentaris volguessin obrir un altre 
torn d’intervencions, que espero que no sigui així.

Per tant, demano que en aquest segon torn tothom se cenyeixi a les esmenes, per-
què si no modificarem o alterarem la bona dinàmica que teníem en aquesta comissió.

Per tant, passant a votació d’aquests tres punts, entenc que no hi han votacions 
separades i es pot votar en bloc?

Doncs, vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Deu vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit dels Socialistes, Ca-

talunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular. 
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Re-

publicà. 
Per tant, aplicant el vot ponderat, aquesta proposta de resolució no prospera.

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
les persones sordes en la sanitat, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té 
la paraula el diputat Alfonso Sánchez.
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Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bien, el debate que abre el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans con esta PR trata sobre facilitar el acceso a la sanidad a las personas sordas. 
Como previa, me gustaría recordar a los presentes que en el 2010 se aprobó la Ley 
17/2010 de la lengua de signos catalana, que regula e impulsa los derechos de las 
personas sordas para garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de 
igualdad en la lengua de signos catalana, tal y como expresa en este sentido el artí-
culo 50.6 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Es más, dicha ley, en su artículo número 4, estipula que se debe garantizar el uso 
a la lengua de signos en los servicios de carácter público y, así mismo, la administra-
ción de la Generalitat debe fomentar el acceso del personal de las administraciones 
públicas al aprendizaje de la lengua de signos catalana para garantizar el derecho a 
su utilización en los servicios que presta. Sin embargo, esta ley no ha sido desple-
gada en su totalidad y adolece de falta de recursos y de corrección de desigualdad 
territorial.

Un ejemplo que nos ponen desde el colectivo es que para realizar una visita mé-
dica primero deben solicitar un intérprete de signos para ir al centro médico a reali-
zar la cita médica y una vez obtenida la cita volver a solicitarlo para asistirles el día 
que tengan que visitar al médico, pero en el caso de no haber disponibilidad para el  
día de la visita deben de volver a solicitar un intérprete de lengua de signos para 
volver al centro médico a cambiar la cita realizada y, posteriormente, deberá volver 
a solicitar el intérprete el día de la nueva fecha.

Pueden entender que esto puede repetirse de manera infinita, es un bucle y segu-
ro que no pero creemos que se pueden evitar situaciones que lo único que hacen es 
crear un sentimiento de impotencia a los pacientes. 

Por ello pedimos, como punto número 1, que se despliegue la Ley 17/2010 en su 
totalidad, dotándola del presupuesto adecuado para evitar situaciones como la que 
he expuesto. Número 2, asegurar la disponibilidad de intérpretes en centros de sa-
lud a los pacientes que así lo requieran. Y, número 3 –y por último–, trabajar en las 
mejoras del sistema de cita sanitaria para que se pueda realizar la asignación del in-
térprete en el mismo momento de realizar la cita con el centro médico. 

Hemos realizado un par de transacciones con el Grupo Republicano y Junts per 
Catalunya, que lo diré en el turno para ello. Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs així, per defensar les esmenes presentades, i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldríem dir que és una proposta de reso-
lució que és similar a altres propostes que hem portat en altres comissions molt 
recentment. No fa ni dos setmanes vam portar-ne una també sobre el mateix col·lec-
tiu amb la diputada Marta Ribas a Afers Socials, que també implicava la millora  
d’accessibilitat i de recursos per a les persones sordes. I aquí ens trobem bàsicament 
amb el mateix, però en la línia de salut. 

Dit això, també voldríem avançar, diguem-ne, l’agraïment al diputat per acceptar 
les esmenes i les transaccions que hem arribat a presentar i hem arribat a pactar en 
tots els punts de la proposta de resolució. 

I sí que voldríem destacar alguns aspectes, no? Nosaltres sí que creiem que s’està 
fent un desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana. Entenem 
que hi han accions que ja s’estan fent per poder-la desplegar, però és cert que també 
hi ha recursos que ja existeixen en els centres de salut que intenten garantir lo que 
és la comunicació de les persones sordes amb els professionals de la salut a l’hora 
de ser atesos, i també que existeix... Sense anar més lluny, ahir mateix el SEM va 
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presentar un recurs que el que perseguia una mica és facilitar també la comunicació 
de les persones sordes amb el sistema de salut.

Dit això, simplement reiterar que votarem a favor de tots els punts i dir que 
aquest grup, el Grup Republicà, continuarà treballant perquè tots els col·lectius i 
les persones sordes també puguin tenir una millor accessibilitat al servei, a tots els 
serveis de salut. 

I que agraïm l’acceptació de l’esmena i que ho votarem tot a favor. 
Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també, per a la defensa de les esmenes presentades i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Agrair al diputat Alfonso Sánchez la facilitat en les dues 
transaccions que hem fet. Agrair l’acceptació de l’esmena del segon punt i agrair, de 
fet, l’oportunitat d’aquesta PR, perquè és evident que hi ha interès per part de la so-
cietat i dels interessats, i sobretot de les persones sordes, i és necessari, i és urgent, 
i és just treballar en aquest desplegament.

I si tenim l’interès i el convenciment, doncs, també és necessari, just i urgent 
que en tinguem no només les competències, sinó que també tinguem les dotacions 
pressupostàries que la regulació jurídica contempla, perquè la disposició final terce-
ra de la Llei 27/2007, del 23 d’octubre, estatal, per la qual es reconeixen les llengües 
de signes espanyoles –nota a peu de pàgina, jo crec que vol dir les llengües de signes 
a Espanya, no espanyoles– i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral 
de les persones sordes, doncs, aquesta disposició final tercera en el tercer paràgraf 
diu que: «L’Administració general de l’Estat ha de coadjuvar a finançar el foment, 
la recerca i la difusió de l’ús de la llengua de signes catalana», cosa que, ara com 
ara, no s’està fent i això dificulta enormement el desplegament de la Llei de signes 
catalana.

Malgrat això, sí que s’està fent una llista d’accions, un reguitzell d’accions im-
portantíssima. El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana fa uns mesos 
es va crear i s’ha activat. Hi ha un augment pressupostari en aquest sentit des del  
Departament de Cultura. Hi ha un vocabulari bàsic de llengua de signes catalana en 
obert i accessible, i un canal de YouTube amb cent vint vídeos, i hi ha unes làmines 
divulgatives des de fa temps en termes de salut. I després, des del 061 ahir mateix 
es va informar, es va desplegar, es va donar a conèixer una eina del CatSalut Respon 
per a persones sordes importantíssima, bàsica, molt més important, fins i tot, perquè 
és per accedir als serveis públics de salut per a persones sordes a través de mòbils i 
tauletes vint-i-quatre hores, 365 dies l’any.

A mi em sembla que és una innovació importantíssima, molt important, potser 
tan important com el que demana el diputat, però alhora això és un instrument per a 
les persones sordes i és també un instrument per als professionals de la salut. A mi 
em sembla que és el pas necessari per acabar continuant treballant i després que el 
sistema de cites ja sigui prou ben desenvolupat per reconèixer ja directament les 
persones sordes com a tal. 

Contents d’haver pogut transaccionar això. Res més. Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair que s’hagin pogut posar d’acord; no hem 
vist el text, però estic convençuda que amb aquest esperit tots podrem estar-hi d’acord.
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Només aclarir un parell de coses. «Coadjuvar» vol dir «participar» i, per tant, 
l’Estat hi hauria de posar, però també la Generalitat de Catalunya hauria d’haver po-
sat disponibilitat pressupostària en l’exercici de la seva llei i en el desplegament de 
la seva llei, cosa que no ho ha fet des de fa deu anys, i tampoc ho ha posat ara en el 
pressupost del 2020. Per tant, en aquest sentit, hi hauran esmenes, a veure si podem 
dotar pressupostàriament aquesta llei.

Segona, hi ha un problema de traductors, perquè s’ha tret el mòdul d’FP, ha des-
aparegut el mòdul d’FP i, per tant, és molt difícil i no es troben intèrprets, i aquest 
és un tema que s’haurà de plantejar. 

Jo li dono la benvinguda amb grans aplaudiments a la iniciativa del 061 –ahir ho 
vam veure. De fet, a Extremadura aquesta aplicació fa anys que la tenen, fa un pa-
rell d’anys que la tenen. És una eina de traducció, l’SVIsual, que d’alguna manera a 
través del teu mòbil, a través d’una tablet, dona tots els drets i per tant no necessites 
tenir físicament un traductor o un intèrpret de signes allà, sinó que ja ho tens a tra-
vés del mòbil. Per tant, ja que copien alguns tipus fiscals a Extremadura, com hem 
pogut veure en la llei d’acompanyament dels pressupostos, també m’alegra que ha-
gin pogut copiar lo del 061.

I per la resta, jo crec que ho ha explicat molt bé, no? Que quan vas al metge, has 
d’anar a Fesoca, i vas i vens. I, d’alguna manera, doncs esperem que ara també, amb 
aquesta eina, les coses es resolguin. I per tant, suposo que in voce tindrem el text, 
però cap problema.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Sí, algunes estem atentes al que passa interessant a altres llocs del 
món, a altres llocs d’Espanya i copiem les bones experiències fiscals o de l’SVIsual.  
L’SVIsual va ser un dels punts que hi havia en la resolució que la diputada d’Es-
querra Republicana hi ha fet referència, que es va debatre a instància meva a Afers 
Socials, a la Comissió d’Afers Socials, demanant que s’utilitzi l’eina SVIsual, s’in-
tegri l’eina SVIsual en tots els serveis públics per facilitar l’accessibilitat de les per-
sones sordes. I me’n felicito, me n’alegro que s’estigués avançat la cosa ja per la part 
de salut, en el 061. 

Aprofito, però, l’avinentesa per insistir en que l’interès és que aquesta eina s’uti-
litzi en tot allò, en tots els serveis públics que necessiten una facilitació d’accessi-
bilitat i que l’eina d’SVIsual, i més per a tablets o per a telèfons, doncs pot facilitar 
molt, no?, aquest entramat d’absurditats que s’expressaven, que s’explicaven en l’ex-
plicació d’aquesta resolució.

Estem d’acord amb les propostes que es fan en la resolució. No sé si s’accepten 
les esmenes tal qual? Si és així, em sap greu, perquè un dels punts que estem bata-
llant en aquests temes és pressupostari i és un dels punts que no es va aprovar a la 
nostra resolució a Afers Socials i és un dels punts que no s’ha volgut de moment, 
fins ara, acceptar en la nostra negociació de pressupostos i que estic segura que con-
tinua obert i que tots els grups parlamentaris hi incidirem, perquè el desplegament 
real d’una llei com aquella, aprovada el 2010, la de la llengua de signes catalana, re-
quereix partides pressupostàries de tots els departaments per poder-ho dur a terme.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionament respecte a 
la proposta de resolució, i en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Molt d’acord amb la problemàtica que es descriu en la pro-
posta de resolució. Tampoc no coneixem el contingut de la transacció, però estem 
convençuts de que serà positiva, per tal de que pugui suposar, com a mínim, una 
solució o apuntar la solució al problema de comunicació d’aquestes persones, espe-
cialment en l’àmbit de la salut.

Certament, un dels problemes és el problema pressupostari. No és suficient que el 
pressupost de Cultura, perquè és a Cultura on, d’alguna manera, es lidera el desen-
volupament de la Llei de signes catalana, hagi crescut. La realitat és que des que hi 
ha llei no ha aparegut mai en els pressupostos un pressupost dedicat exclusivament 
o una partida dedicada exclusivament a la llengua de signes catalana, al desenvolu-
pament de la Llei de la llengua de signes catalana, no?

Per tant, dir-li a la diputada dels comuns que no pateixi, que hi hauran esmenes 
per tal de corregir aquesta situació i que, per tant, doncs, les podrà votar favorable-
ment per tal de que, per primera vegada, pugui haver-hi una partida, com a mínim, 
destinada exclusivament al desenvolupament d’aquesta llei.

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara sí, per posicionar-se respecte a aquestes esmenes, que ja li 
han reclamat tots els grups parlamentaris, té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, hemos realizado dos transacciones y aceptado la es-
mena 2, de adición. Y explico cómo quedaría. 

En la transacción número 1, hemos querido decir que, bueno, que está la ley, se 
ha empezado en cierta forma su despliegue y ahora tiene que seguir su despliegue y 
la forma como tiene que hacerlo. Entonces, hemos quedado con que sería: «Seguir 
desplegando la Ley 17/2010, de lengua de signos catalana, dotándola de un presu-
puesto, de acuerdo a la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las 
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, para hacer 
efectivos los derechos que en ella se recogen, en especial asegurando una dotación 
suficiente de intérpretes en lengua de signos». Así quedaría la primera transacción. 

La enmienda número 2 quedaría aceptada tal cual, entendiendo que justamen-
te es lo que queremos, que al paciente con necesidad de un intérprete se le asegure 
cuando realiza la cita previa, ya que hasta ahora lo tienen que solicitar antes de po-
der realizar la cita previa.

Y la transacción que sería con la enmienda número 3 quedaría: «Trabajar en las 
mejoras oportunas...» Simplemente sería cambiar el «realizar» por el «trabajar en», 
¿vale? Sería: «Trabajar en las mejoras oportunas en el sistema de citas sanitarias 
para asegurar la asignación de un intérprete de personas sordas en el momento de 
realizar la reserva de cita con el centro de salud». Simplemente eso.

Gracias.

La presidenta

Els agrairia que, quan puguin, l’escriguin i ens la facin arribar signada pels tres 
portaveus. Ara l’ha llegit perquè tots els portaveus en siguin conscients, del que vo-
tarem, però sí que els demanaria que a la Mesa ens la faci arribar amb les signatures 
oportunes per a la gestió de la Mesa i de l’ordre del dia.

Alfonso Sánchez Fisac

Así lo haremos.

La presidenta

Gràcies. Doncs passem a votar, entenc que el text conjunt? (Veus de fons. Alfonso 
Sánchez Fisac demana per parlar.) Sí.
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Alfonso Sánchez Fisac

El punt 3 quedaria... Al punt 2 quedaria tal qual l’esmena...

La presidenta

S’accepta l’esmena.

Alfonso Sánchez Fisac

S’accepta l’esmena 2. 

La presidenta

Seria el punt 1, amb la transacció que ha llegit primera, més llarga. Al punt 2, 
s’accepta l’esmena tal qual. I al punt 3, que es canviaria allò de «treballar» per..., eh? 
Seria aquesta esmena més... Sí? (Pausa.)

Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en 
nefrologia pediàtrica a Lleida 

250-00512/12

I ara passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el punt 3 de l’ordre del 
dia original, que seria la Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’espe-
cialistes en nefrologia pediàtrica a Lleida. És una proposta de resolució presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i per a la seva defensa té la paraula el diputat 
Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies. Bon dia, novament, senyora presidenta. Avui tornem a portar 
una proposta sanitària de Lleida, en aquest cas davant de queixes que hi ha, doncs, 
de nens que han de ser atesos a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per pro-
cessos nefrològics, que han de ser, doncs, en ocasions, derivats a l’Hospital de Vall 
d’Hebron per manca d’especialistes en nefrologia pediàtrica. 

Això és evident que ha estat fent augmentar la llista d’espera, la demora assisten-
cial per a aquests nens, per aquests processos, que sovint, a més, hi ha cancel·lacions 
d’aquestes visites, amb la complicació que pot donar això per als nens i per als seus 
pares, i cites que estan, doncs, esperant que siguin programades, en el cas, a més a 
més, evident, que per anar a Barcelona a fer aquestes visites hi ha una despesa eco-
nòmica important i de temps afegit, que cal també abordar.

I per tots aquests motius, doncs, el que volem és garantir el servei d’especialistes 
en pediatria i formació específica en nefrologia pediàtrica per als pacients de Lleida 
i presentar aquestes millores, aquest context de millora en aquesta comissió al més 
aviat possible.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per a la defensa de les esmenes presentades i en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Anunciar que nosaltres recolzaren aquesta proposta de reso-
lució. Crec que abans n’hem parlat, i per tant també del tema de la pediatria, per tant 
posar damunt la taula aquest cas concret. I després un parell de reflexions generals, 
que no m’hi estendre perquè, ho dic, s’ha comentat abans. 

La primera és sobre el cas concret. I el diputat parlava de garantir el servei i crec 
que aquí és on hi ha la part important. La nefrologia pediàtrica no és una especiali-
tat com a tal, si bé fins ara a l’Arnau de Vilanova hi havia un especialista en pedia-
tria que també tenia formació en nefrologia pediàtrica. Aquesta persona, a partir del 
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2018, deixa de tenir aquesta ocupació i per tant és obvi que no podem tenir un servei 
penjant només d’una persona. 

Aquí és on el departament estableix diferents línies de treball. La primera, la 
línia de col·laboració estratègica amb Vall d’Hebron. I és cert que, inicialment, són 
els nens els qui han de moure’s a Vall d’Hebron. Des de l’octubre del 2018 són jus-
tament els professionals de Vall d’Hebron qui venen a l’Arnau de Vilanova a fer-ho. 
I jo crec que això és una bona notícia, això també és equitat territorial, que vol dir 
garantir el servei, que vol dir que els millors professionals, doncs, siguin als hospi-
tals metropolitans, però també arreu del territori. 

Des de fa uns mesos ja hi ha un pediatra, també amb formació nefrològica, con-
tractat 50 per cent del temps a la Vall d’Hebron i 50 per cent a l’Arnau de Vilanova. 
Per tant, també en això la gerent territorial de Lleida, doncs, s’hi ha esmerçat, perquè 
puguem tenir aquests recursos. I sobretot que hi hagi aquesta connexió virtual cada 
dia, perquè és obvi que les necessitats van canviant. I també aquestes previsions  
perquè, a partir d’aquesta primavera, ja hi hagi una persona amb tota la jornada la-
boral contractada a Lleida. En tot cas, crec que el cas concret és precisament molt 
concret, però s’ha anat resolent. Cal que puguem avançar en això. 

I sobretot, les tres reflexions que abans es comentaven quan també hem parlat  
de pediatria en un altre territori de Catalunya. El primer, que cal repensar el rol dels 
pediatres: no podem tenir o hauríem d’analitzar si cal tenir pediatres visitant nens 
sans cada dia. Per tant, analitzar aquests nous rols. Això cal fer-ho a través del fò-
rum de diàleg professional, i per tant ja s’ha començat a fer i ara cal desplegar les 
mesures. 

I la tercera, que és òbvia per moltes coses, que són aquestes aliances entre hos-
pitals. Per tant, no competir, sinó alinear-nos i crear aquestes aliances entre aquells 
hospitals territorials que també ho necessiten.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. Agrair al grup proposant aquesta proposta de resolució, a la 
qual donarem suport. 

La diputada Espigares ho ha explicat molt bé, i per tant intentaré no repetir-me. 
En qualsevol cas, reiterar el fet que és obvi que en el cas de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, com qualsevol altre hospital, les necessitats han d’estar cobertes. I en el cas 
concret de la patologia nefrològica en el cas dels infants, doncs, ha d’estar coberta 
com cal.

Certament, les incidències es van produir; es van cobrir aquestes contingències 
garantint la qualitat de l’atenció, però, òbviament, aquest principi de proximitat que 
ara està plenament garantit i, a més a més, amb aquest anunci de que a partir de 
l’abril d’aquest any hi haurà un professional a jornada completa a l’Hospital Arnau 
de Vilanova, penso que ens situa en l’escenari desitjable i amb el desig que, òbvia-
ment, doncs això tingui la continuïtat necessària per tal de garantir la qualitat des 
de també la proximitat. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a aquesta proposta de resolució, 
i en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Marta 
Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies i ben trobada, que encara no li havia dit, a la comissió, altra vegada. Bé, 
nosaltres no acabem de tindre aquesta informació que acaben d’explicar tant el Grup 
d’Esquerra com el de Junts per Catalunya, que hi ha un professional que està allà.
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Perquè el que ens expliquen des de l’Arnau de Vilanova és que hi havia una per-
sona que està de baixa i que no s’ha cobert. I per tant, com que no s’ha cobert, en-
tenem que el que estan explicant, que hi va una persona de la Vall d’Hebron, no és 
efectiu perquè en aquests moments ens diuen que no és així. Tant de bo. 

Nosaltres coincidim amb la idea que els professionals de la Vall d’Hebron pu-
guin anar a l’Arnau de Vilanova a fer aquesta formació específica, perquè és una 
formació molt específica, i per tant creiem que és una bona alternativa posar sobre la 
taula que aquests professionals de la Vall d’Hebron puguin anar a l’Hospital Arnau 
de Vilanova a fer aquest servei.

Per tant, jo crec que el que hauríem de posar sobre la taula en aquest moment és 
dir: no tenim el professional perquè està de baixa i no s’ha cobert el lloc de treball. 
I això és el que ens diuen des de l’hospital. Per tant, aquesta informació que acaben 
de donar no la tenim, nosaltres, i per tant el que hem d’explicar aquí és que això no 
es compleix en aquest moment.

D’altra banda, donarem, de totes maneres, suport a la proposta de resolució. 
I res més. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la dipu-
tada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Per anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta 

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per anunciar també el nostre vot favorable.

La presidenta 

Gràcies, diputat. Doncs ara, per posicionar-se respecte a les esmenes, en nom del 
grup proposant, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, moltíssimes gràcies a tots per les vostres reflexions i aportacions, i anunciar 
que acceptem la primera esmena.

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Doncs, entenc que es pot votar el text de tota la proposta de re-
solució. 

Vots favorables a la proposta?
Doncs queda aprovada per unanimitat. 
Per tant, com que no hi ha més punts en aquesta, acabem la comissió recor-

dant-los que dijous que ve tornem a tenir comissió per debatre i votar les esmenes a 
la totalitat a la secció pressupostària de Salut als pressupostos de la Generalitat. Per 
tant, sense més, ens veiem dijous que ve.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i dos minuts.
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