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Sessió 11 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i tres minuts. Presi-
deix Alba Vergés i Bosch i, en funcions, el vicepresident segon de la Mesa del Parlament, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, acompanyats del vicepresident, Martín Eusebio Bar-
ra López, i de la secretària, Montserrat Vilella i Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 
Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Montserrat Fornells i Solé, M. Assumpció Laïlla i 
Jou, Irene Rigau i Oliver i Maria Rosell i Medall, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, 
Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gi-
bert i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Marta Ribas 
Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Marisa Xandri Pujol, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Salut, Antoni Comín Oliveres, acompanyat del 
director del Servei Català de la Salut, David Elvira i Martínez, i de la directora general de Pla-
nificació en Salut, Pilar Magrinyà i Rull.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les línies 

d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (tram. 355-00041/11). Conseller del De-
partament de Salut. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut so-
bre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i 
Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia (tram. 354-00081/11). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut so-
bre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió d’un hospital públic a 
SSR Hestia (tram. 354-00082/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de sessió informativa.

La presidenta

Iniciem la sessió, un moment, d’aquesta Comissió de Salut, del 21 de juliol, a les 
deu del matí, amb les sol·licituds de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut, els punts número 2 i número 3..., que se sol·licita ampliació de l’or-
dre del dia.

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb 
el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes 
amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i Reynals, 
de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia

354-00081/11 i 354-00082/11

Acordem l’ampliació de l’ordre del dia perquè es pugui substanciar immediatament 
després del punt número 1.

Per tant, vots afirmatius?
Unanimitat.
D’acord, doncs. Quedem així.
Suspenem la sessió un moment, que anirem a buscar el conseller de Salut.

La sessió se suspèn a les deu del matí i quatre minuts i es reprèn a les deu del matí i dotze 
minuts.

La presidenta

Bon dia, diputades, diputats. Bon dia, conseller, i a les persones que l’acompanyen; 
en aquest cas, el director del Servei Català de la Salut, el senyor David Elvira, i la direc-
tora general de Planificació, la senyora Pilar Magrinyà.
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Sessió informativa amb el conseller de Salut sobre les línies d’actuació 
del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

355-00041/11

Comencem amb l’ordre del dia, el punt número 1, que és la sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb el conseller sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalu-
nya 2016-2020, que ens exposarà el mateix conseller, per un temps màxim d’una hora, 
que m’ha dit que tampoc no el gastarà tot. Per tant, conseller, tot seu. Gràcies.

El conseller de Salut (Antoni Comín Oliveres)

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots, diputades, diputats, les persones que ens acom-
panyen. Per una vegada, i sense que serveixi de precedent, efectivament, com ha dit la 
presidenta, intentaré fer l’exposició en menys temps del que tinc assignat, però insistei-
xo que això serà una excepció molt extraordinària, que no crec que es torni a repetir al 
llarg de la legislatura.

En tot cas, la compareixença d’avui és una compareixença que afrontem amb espe-
cial goig, perquè l’aprovació del Pla de salut per part del Govern no és una cosa qualse-
vol, és una cosa transcendental, per dues raons que vostès no desconeixen. La primera 
d’elles és que el Pla de salut és la principal eina de planificació de què disposen les insti-
tucions públiques del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’orientar les seves 
polítiques públiques de salut, eh?; és el gran instrument de planificació. Ara començaré, 
precisament, l’exposició, explicant una mica el sentit que té el Pla de salut en el conjunt 
de les polítiques públiques, i, per tant, això ja ens fa entendre la seva transcendència. 
I, després, perquè el Pla de salut s’aprova, en aquests moments, cada cinc anys, per tant, 
no totes les legislatures s’aprova un pla de salut, no tots els consellers tenen la respon-
sabilitat d’aprovar un pla de salut, i, en aquest sentit, em sento molt afortunat, since-
rament; jo i l’equip del departament ens sentim molt afortunats de poder haver tingut 
l’obligació i la sort de fer l’aprovació del Pla de salut.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Inicio la presentació. Hem considerat que, per la complexitat del contingut del pla, 
era oportú recolzar la meva intervenció amb una presentació escrita, i, per tant, jo aniré 
seguint el fil d’aquesta presentació. 

Tinc la certesa que vostès han pogut accedir al document del Pla de salut, inclús 
amb unes hores d’antelació a la mateixa aprovació del Pla de salut per part del Govern, 
cosa que és una mica excepcional, però ja em sembla bé. Si haguéssim seguit les forma-
litats habituals, el Pla de salut hauria estat remès als grups parlamentaris després que 
el Govern l’aprovés, però, en aquest cas, es va remetre als grups parlamentaris després 
que l’aprovés el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, el dilluns, i, en aquest 
sentit, hem pogut complir també el que preveu el Reglament del Parlament, que és que 
els diputats accedeixin a la documentació relativa a les compareixences amb quaran-
ta-vuit hores d’antelació. Però vull posar de manifest que ens hem saltat, diguem-ne, la 
formalitat d’esperar que el Govern l’aprovés per fer arribar el Pla de salut als grups par-
lamentaris. Molt bé.

La meva intervenció estarà, per tant –aquesta presentació–, estructurada en cinc 
capítols, eh? El primer dels capítols és, com els deia –i, si els sembla, podem anar pas-
sant, directora general... No he dit, perquè ja és evident, que m’acompanyen a la taula 
el director del Servei Català de la Salut i secretari de Participació i Atenció en Salut, el 
senyor David Elvira, i la senyora Pilar Magrinyà, que és la directora general de Plani-
ficació en Salut.

Deia: el Pla de salut; quin és el significat del Pla de salut? Si anem a l’article 62 de la 
LOSC –passem a la següent– veurem que diu que el Pla de salut és l’instrument indica-
tiu i marc de referència de totes les actuacions púbiques en matèria de salut de la Gene-
ralitat. I quan parlem de «marc de referència», en el fons, estem posant de manifest que 
el sector salut és un sector amb una pluralitat d’actors, agents, centres, professionals, 
gestors, professionals assistencials, grups d’interès, moviments socials, associacions de 
pacients, etcètera, tan gran i tan complex –tan gran i tan complex– que hem de tenir els 
instruments que ens permetin alinear tots aquests actors a l’encalç d’uns objectius com-
partits. I això no és senzill. I el Pla de salut pretén ser aquest marc de referència que, 
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efectivament, faciliti que els diferents actors del sector salut vagin alineats a l’encalç 
d’uns mateixos objectius.

Importantíssim, perquè, si no, la pluralitat i la complexitat i la magnitud del sector 
se’ns girarien en contra, si no fóssim capaços de construir aquests marcs de referència 
comuns, diguem-ne, no? I, després, en parlaré, també: és molt important que aquest Pla 
de salut sigui reconegut, respectat pels actors del sector, eh? Això és molt important. 
Per tant, el Pla de salut té aquesta funció.

És un mandat legal, és un mandat de la Llei d’ordenació de salut a Catalunya de 
l’any 90. Els primers anys en què es va començar a complir aquest mandat legal, el Pla 
de salut es feia com a pla triennal, 96-98; s’ha anat avançant, després, ha estat com a pla 
quadriennal, i, en aquests moments, ho fem com a pla quinquennal. El Pla de salut ante-
rior va ser el 2006-2010, era un pla per a cinc anys, quinquennal, i el Pla de salut 2016-
2020 és també un pla quinquennal, sense que ningú faci interpretacions estranyes, quan 
utilitzem l’expressió «pla quinquennal», que, probablement, a alguns els remetrà a altres 
contextos històrics, però no voldria que, en aquest sentit, ningú es..., dugués a confusió. 
El nostre pla quinquennal de salut per al període 2016-2020.

Per tant, full de ruta de les polítiques sanitàries del Departament de Salut, orienta el 
sistema al gran objectiu que els sintetitza tots, que és més esperança de vida amb millor 
salut per a tothom. Evidentment, aquest és l’objectiu: més anys de vida amb bona salut. 
I una característica també estructural, podem dir-ho així, del Pla de salut és que, en la 
mesura que tenim plena consciència que la salut depèn, com diem de manera col·loquial 
tantes vegades, en part, del que facin els hospitals, i els CAP, i els metges, i les inferme-
res i els professionals del nostre sistema assistencial, però només en part, i tenim plena 
consciència que la salut depèn, en molt bona part, de tot el que passa fora del sistema 
sanitari, és a dir, de les estructures socials, que són els determinants socials de la sa-
lut –l’educació, el mercat de treball, la cultura, etcètera–, són aquests grans i poderosos 
determinants socials de la salut que són condicions molt determinants, valgui la redun-
dància, de la situació de salut de la població, el pla el que fa, també, és intentar abordar 
amb èxit aquest paper dels determinants socials de la salut, dels determinants de la salut 
a l’hora de planificar les polítiques sanitàries.

Veiem quin és el segon capítol. Directora, passem tres transparències enrere –enre-
re, enrere. Crec que és millor fer-ho amb la fletxeta. (L’orador riu.) Molt millor. Així és 
molt més ràpid. Dues transparències. Aquí. Molt bé. Perfecte –perfecte. Una breu refle-
xió sobre quin és el context social en què aprovem aquest Pla de salut, eh? No entrarem, 
ara, en una profusió d’estadístiques molt extensa, però sí que hem de tenir algunes da-
des al cap per entendre quin és el moment social, des del punt de vista de la salut.

La primera reflexió que hem de fer és demogràfica. Evidentment, ho hem dit a bas-
tament, ho hem repetit moltes vegades: el principal repte que tenen els sistemes de sa-
lut, els sistemes públics de salut en societats desenvolupades, en societats com la nostra, 
en societats occidentals, en societats com les societats europees, per tant, no un repte 
de la societat catalana, sinó de qualsevol societat occidental desenvolupada europea, en 
aquests moments, és el repte demogràfic, és l’envelliment, perquè l’envelliment suposa 
una sèrie de reptes per a l’atenció a les persones molt rellevant.

L’any 2020, gairebé 1 milió i mig de persones tindran, a Catalunya, seixanta-cinc 
anys o més, sense que això vulgui dir que hi ha hagut un augment significatiu del total 
de la població. Per tant, estem parlant que, sent la mateixa quantitat de catalans i cata-
lanes, el percentatge de catalans de més de seixanta-cinc anys haurà augmentat notable-
ment –això..., la font és Idescat– i la població de vuitanta-cinc anys o més, de 250.000 
persones, només la dada bàsica.

Una altra dada que ens sembla transcendental a l’hora d’entendre en quin moment 
estem: l’increment de les desigualtats derivat de la crisi econòmica, però, probablement, 
hauríem de dir «no només de la crisi econòmica», perquè l’increment de les desigual-
tats ha estat una tendència estructural en les societats capitalistes desenvolupades du-
rant els últims vint, vint-i-cinc anys, amb alguns moments de compensació, en funció 
de quines siguin les polítiques públiques, però la tendència estructural relativa a la re-
volució tecnològica, relativa a la globalització, relativa a una sèrie de fenòmens globals 
ha estat l’increment de les desigualtats, tots els indicadors així ho confirmen. Això s’ha 
agreujat notablement arran de la crisi econòmica que estem patint des de l’any 2008, i 
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podem dir que aquesta crisi econòmica que ha estat global i que a Europa ha estat es-
pecialment aguda ha estat encara més aguda en el cas del sud d’Europa, i encara més 
aguda en el cas d’Espanya i Catalunya; de fet, Catalunya és, probablement, la societat 
europea en què més s’han incrementat les desigualtats durant els cinc anys de la crisi 
econòmica. Hi ha bastants estudis, bastants indicadors que vénen a confirmar que Ca-
talunya i Espanya són les societats en què més s’han incrementat les desigualtats amb 
motiu de la crisi econòmica. Tenim, en aquests moments, una població aturada que és 
el triple de la de l’any 2007, o sigui, en deu anys, l’atur s’ha triplicat, pràcticament, del 6 
i mig per cent l’any 2007, al 18; hi ha un increment important de la població que viu per 
sota del llindar de risc de pobresa, i això és un tema que hem estat i que seguirem par-
lant i discutint i analitzant en aquest Parlament en moltíssimes ocasions.

Una dada específicament de salut: la salut dels catalans millora; tot i l’envelliment, tot 
i la desigualtat, la salut dels catalans millora. Entre l’any 2010 i l’any 2013, l’esperança de 
vida s’ha incrementat en un any, tant en homes –en aquests moments, l’esperança de vida 
dels homes és de 80,5 anys– com en dones –en aquests moments, l’esperança de vida en 
dones és de 86,1 anys–; la gràfica de baix els permet veure quina ha estat l’evolució de 
l’esperança de vida des de l’any 83 fins avui. També s’ha incrementat l’esperança de vida 
amb bona salut, eh? Per a dones, l’esperança de vida amb bona salut és de 68,8 anys; per 
a homes, l’esperança de vida amb bona salut és de 67,9 anys.

Una altra dada rellevant de salut, dada de context: mortalitat. Hi ha hagut una dismi-
nució important de la mortalitat. La mortalitat estandarditzada per edats s’ha reduït un 
8,5 per cent. Avui, les principals causes de mortalitat a Catalunya són, podem dir, se-
gueixen sent càncer de pulmó, cardiopatia isquèmica i malalties respiratòries en homes; 
i, en dones, demències, malalties cerebrovasculars i malalties cardíaques. Tenen la gràfi-
ca, en homes i en dones, de quines són les principals causes de mortalitat, eh? Veuen, en 
dones, tumor maligne de mama, tumor de pulmó; en homes, tumor maligne de pulmó, 
malalties isquèmiques del cor, etcètera.

Dues últimes informacions de salut, pel que fa al context en què ens trobem avui. 
La percepció de salut, que és un indicador, l’autopercepció de salut, que és un indica-
dor molt important de l’estat de salut de la població, eh? –la percepció de bona salut. 
La majoria de persones, avui, a Catalunya, fan una valoració positiva del seu estat de 
salut, eh? Quins són els grups socials que fan una valoració menys bona del seu estat 
de salut? Dones més que homes, gent gran més que gent de mitjana edat o gent jove, 
classes socials baixes més que classes socials mitjanes i altes, nivells d’estudi baix més 
que nivells d’estudi mitjans i alts, res que ens hagi de sorprendre. Previst. Previsible, eh? 
Tenim 2.878.000 persones que pateixen un o més trastorns crònics, i, quan parlem de 
«trastorns crònics», ens referim a malalties de l’aparell locomotor, de l’aparell circulato-
ri o problemes de salut mental. Els nostres malalts crònics, els nostres pacients crònics 
complexos..., quan parlem del «pacient crònic complex» ens referim a això, a aquests 
quasi 3 milions de persones que tenen o bé una malaltia locomotora, una situació de 
no-salut pel que fa a l’aparell locomotor, de no-salut pel que fa a l’aparell circulatori o 
de no-salut mental o una combinació de diverses d’aquestes patologies. Cronicitat, per 
tant, ens remet a la primera de les transparències de context, on parlàvem de l’evolució 
demogràfica de la societat catalana.

I, finalment, una última foto sobre quins són els estils de vida, diguem-ne, que estan, 
evidentment, també, directament relacionats amb l’estat de salut de la nostra població. 
Sobrepès: problema rellevant, el coneixen vostès perfectament. Ha disminuït entre l’any 
2010 i el 2015, però no estem bé, en aquesta dada no estem bé. Dilluns presentàvem la 
Central de Resultats, i, efectivament, es confirmava que, en molts indicadors, tenim una 
situació igual o millor que la mitjana europea o que els millors països europeus, però 
hi ha alguns indicadors en què estem clarament pitjor que la mitjana europea; un d’ells, 
obesitat. Doncs, aquí, es torna a confirmar: el 48 per cent dels catalans tenen excés de 
pes, sobrepès o, en els casos extrems, obesitat. I, aquí, hi ha un gradient social claríssim, 
cosa que el Pla de salut intenta tenir molt en compte. Els deia abans la nostra consciència 
sobre la importància dels determinants socials. El nostre sobrepès té un gradient social, 
el sobrepès a la societat catalana depèn de la classe social. La població amb estudis pri-
maris o sense estudis té un excés de pes superior; hi ha una correlació –espero que no si-
gui cap novetat per a vostès– entre nivell d’estudis i taxa de sobrepès de la població. 
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Molt bé. Això fa que, un cop entès aquest context, no?, aquest context demogràfic, 
aquest context social, aquest context de salut, d’aquí es dedueixin una sèrie de reptes, 
de reptes generals, que són els reptes que intenta afrontar aquest Pla de salut 2016-2020. 
Un repte és reduir les desigualtats socials en salut; saben perfectament que aquest és el 
mantra de les nostres polítiques, la lluita contra les desigualtats en salut. Un altre repte és 
donar una atenció social i sanitària més integral i integrada, és a dir, el gran procés d’in-
tegració dels sistemes de benestar de salut amb els sistemes de benestar d’atenció social; 
posar les persones al centre del sistema vol dir acostar les prestacions a les seves neces-
sitats; reorganitzar les administracions públiques i els serveis públics amb aquesta lògica 
de la persona al centre i l’atenció integrada; la prevenció de la salut com a objectiu, sem-
pre –sempre–, primer, en les nostres polítiques de salut; fer entendre el paper del ciuta-
dà, des del punt de vista dels estils de vida saludables, la rellevància dels estils de vida a 
l’hora de garantir la salut de la població; el lideratge dels professionals assistencials a les 
nostres polítiques de salut; la descentralització de les nostres estructures assistencials; la 
transparència del nostre sistema públic; la incorporació de les tecnologies de la informa-
ció i la innovació, vinculada a aquestes tecnologies i a d’altres tecnologies.

Abans els deia que el Pla de salut és molt important perquè és el marc de referèn-
cia general del sistema, però és el marc de referència general de les nostres polítiques 
públiques de salut només i a condició que el sector ho entengui d’aquesta manera. Per 
més que moltes lleis, i molts papers, i molts acords de Govern i molts decrets diguessin: 
«Aquest pla és el marc de referència que orienta les polítiques públiques de salut», si el 
sector no ho visqués, no ho entengués d’aquesta manera, el pla no seria aquest instru-
ment global que intenta orientar tots els esforços en una mateixa direcció.

Com fem, com aconseguim que el Pla de salut sigui reconegut per part del sector? 
D’una manera molt clara, fent que sigui el mateix sector l’autor del Pla de salut. Això ho 
vull deixar molt clar, perquè és la clau de l’èxit. El Pla de salut no el fa el Departament 
de Salut tancat en un despatx, no el fan els grups parlamentaris, perquè la llei diu que 
l’ha de fer el Govern, això està clar; la llei diu que aquest pla el fa el Govern, però el Go-
vern no el fa tancat en un despatx. Aquest Pla de salut el fa el sector, aquest Pla de salut 
el fan molts actors del sector, molts grups de treball, per mitjà de diferents processos 
que ara no detallaré, però on trobem l’Administració, els proveïdors, on trobem els col-
legis professionals, on trobem les societats científiques, on trobem altres departaments 
de la Generalitat, on trobem els acadèmics, on trobem el món local, però on trobem, 
també, tota aquella gent que participa en els òrgans de participació formals del sistema 
de salut de Catalunya, vostès saben que tenim uns consells de salut territorials, que te-
nim un Consell de Salut de Catalunya, que tenim uns consells de pacients, tots aquests 
actors intervenen en l’elaboració del Pla de salut, i ciutadans i associacions de pacients 
intervenen en l’elaboració del Pla de salut. Al final, què tenim? Al final, tenim un docu-
ment que té més de mil autors. Si haguéssim de firmar amb noms i cognoms aquest do-
cument, hauríem de posar més de mil noms a l’última pàgina, i, per tant, en una pàgina 
no ens hi cabrien tots i hauríem de posar moltes pàgines per identificar els autors del Pla 
de salut, més de mil persones.

El Pla de salut es construeix de manera participada, el Pla de salut es construeix 
al llarg de molts mesos per tal de fer possible aquest procés de participació. I això és 
el que fa que el Pla de salut neixi viu, o neixi amb bona salut, permetin-me la metàfo-
ra, perquè, si no, a vegades, hi ha plans que no diré que neixin morts, però neixen amb 
mala salut. I aquest Pla de salut neix amb molt bona salut, perquè aquest Pla de salut 
l’ha fet el sector, i, per tant, el sector el reconeix. Aquest Pla de salut té legitimitat per-
què el sector el reconeix, i és per això que el sector respecta els objectius que marca el 
pla, i és per això que el sector treballa de manera coherent, en la mesura que és ell ma-
teix qui s’ha dotat d’aquest instrument de planificació. Jo crec que això ho hem de posar 
molt –molt, molt, molt– en valor.

Aquí veuen, vostès, una cronologia del procés d’aprovació del pla, els consells de 
participació i els comitès de direcció de les regions sanitàries. En la fase final, això és 
només la fase final del Pla de salut, l’últim mes de juliol, el que seria el que preveu la llei 
que s’ha de fer des del punt de vista estrictament legal, però, abans, hi ha hagut aquest 
any de participació; un cop tancat l’esborrany, es fa aquesta aprovació que preveu la llei. 
Consells de participació i comitès de direcció de les regions sanitàries el van aprovar 
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entre el 6 i el 15 de juliol, a les set regions. El Consell de Salut de Catalunya i el Consell 
de Direcció del CatSalut el van aprovar dilluns passat, el Govern el va aprovar dimarts 
passat, i, immediatament, hem vingut aquí, a la comissió del Parlament, a fer aquest trà-
mit informatiu que preveu la Llei de salut –la LOSC–, davant de la Comissió de Salut, 
però no ho fem només perquè ho prevegi la llei, si no ho preveiés la llei també ho fa-
ríem, eh? Ens sembla que el primer que ha de conèixer el Pla de Salut és el Parlament. 

Molt bé, anem al tercer capítol. Vista la complexitat del pla, hem pensat que era bo 
explicar el seu contingut separant-ho en dues parts, que serien els capítols III i IV, la 
part central de la meva exposició. En el capítol III, explicarem els principis i els objec-
tius: principis del pla i objectius del pla. I, en el capítol IV, explicarem les línies estratè-
giques i els projectes, perquè en la primera mirada sobre el pla, a vegades, pot haver-hi 
una certa confusió entre principis, objectius, eixos, línies estratègiques, projectes. Per 
intentar evitar aquesta probable confusió, ho separem: primer, mirem principis i objec-
tius, i, després, mirem... –per tant, podríem dir el què, eh?, què farem amb aquest Pla de 
salut, què es proposa–, i, després, el com, eh?: línies estratègiques i projectes. 

Per tant, tercer capítol, anem al què. Els principis: els principis del Pla de salut estan 
condicionats pel context que venim d’explicar, que acabem d’explicar i estan inspirats di-
rectament, com no pot ser d’altra manera, en els principis de la nostra política sanitària ja 
establerts prèviament en les nostres lleis, les nostres lleis ja estableixen quins han de ser 
els grans principis de la nostra política sanitària. Per definició, el Pla de salut ha de tenir 
aquests principis; per tant, principis inspirats en la LOSC i en la Llei de salut pública.

Faig una lectura ràpida, si m’ho permeten, d’aquests catorze principis inspiradors: 
centrar l’atenció en les necessitats de les persones; garantir l’equitat, tant en l’accés com 
en els resultats –important: equitat en dos sentits, equitat d’accés i equitat dels resultats–; 
l’abordatge dels determinants socials de la salut que causen desigualtats –ja n’hem par-
lat–; complementar la perspectiva individual amb la poblacional i cap als col·lectius més 
vulnerables en reforç del principi anterior; un nou principi, el cinquè: vetllar per la qua-
litat i la seguretat; un sisè: criteris d’efectivitat, eficiència i evidència; set, participació: 
donar veu a les persones a participar i a informar-se; vuit, planificació: planificació pre-
dictiva, preventiva, proactiva; nou, incorporar la innovació, la innovació terapèutica, la 
innovació tecnològica, incorporar sempre la innovació als processos assistencials; deu, la 
perspectiva territorial, clau de la nostra planificació; onze, el reconeixement dels nostres 
professionals sanitaris –metges, infermeres, gestors, administratius–, ells són els que han 
permès que tinguem el sistema sanitari de qualitat que tenim avui a Catalunya; fomentar 
recerca en tots els nivells assistencials –«fomentar la recerca en tots els nivells assisten-
cials» vol dir fomentar la recerca també a l’atenció primària, especifiquem-ho, que s’en-
tengui, eh?: recerca en tots els nivells assistencials–; tretze, unificar la xarxa de sistemes 
d’informació –hem fet grans passos amb la història clínica compartida de Catalunya però 
encara ens queden grans passos per fer en aquest camí que es diu «història clínica com-
partida de Catalunya»–, i, després, orientar el pla, com no pot ser d’altra manera, a la 
consecució d’uns objectius.

Quins són els objectius del pla? Jo crec que aquesta és la part, inclús, de cara als 
mitjans de comunicació, potser, més identificativa, eh?, perquè la gent ho entengui: Pla 
de salut 2016-2020, bé, anem a veure els seus objectius, cada pla de salut té els seus ob-
jectius. Alguns objectius del Pla de salut anterior tenen una certa coincidència amb els 
objectius d’aquest Pla de salut. Però aquesta és una de les qüestions clau quan es fa un 
pla de salut, és una de les decisions importants. Objectius en salut, n’hi ha moltíssims. 
Ens posaríem fàcilment d’acord amb la seva importància. Objectius en salut que tots 
podem reconèixer com a importants, hi hauria poc debat, poca discussió sobre el fet 
que aquests objectius són encertats, adequats, rellevants, però la qüestió no està aquí; 
la qüestió està aquí, en la selecció de quins són els objectius que tu consideres priorita-
ris per a aquell període, perquè no es pot fer tot tota l’estona, perquè no hi ha capacitat 
institucional per fer-ho tot tota l’estona. Per tant, una de les decisions que sí que poden 
ser objecte de debat, eh?, i de debat parlamentari és, precisament, quins són els objec-
tius que identifiquem com a prioritaris, perquè no podem posar cinc-cents objectius en 
salut, i segur que n’hi ha cinc-cents, d’objectius, tots ells vàlids, que tota la població re-
coneixeria com a vàlids, perquè els objectius en salut fàcilment són identificats com a 
vàlids per part de la població.
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Per tant, nosaltres hem seleccionat alguns objectius, igual que ho va fer el pla anterior. 
Quins són els objectius que hem seleccionat? Vint-i-vuit. Els objectius, per tant, són els 
que serveixen de referència, són el «què» que determina el «com», eh? Aquí diem «ser-
veixen de referència a les accions del pla, orienten les intervencions i les actuacions, són 
objectius en coherència amb les recomanacions d’organismes internacionals», molt par-
ticularment l’OMS, la seva oficina europea, i aquest pla ha seleccionat vint-i-vuit grans 
objectius: tretze, que els els detallaré a continuació, que podem agrupar en el concepte de 
disminució de la mortalitat i la morbiditat, és a dir, la majoria dels objectius són relatius 
a la disminució de la mortalitat, que van en continuïtat amb els objectius de reducció de 
la mortalitat i la morbiditat de l’anterior pla. Aquests objectius..., evidentment, el que fem 
és avançar encara més un cop hem aconseguit complir bona part dels objectius de mor-
talitat i morbiditat del pla anterior. Es van plantejar una sèrie d’objectius de mortalitat i 
morbiditat, amb molts d’ells hem estat capaços de complir, doncs, ara avancem encara 
una mica més.

Hi ha onze objectius relatius a la part conductual, eh?, dèiem, els factors que estan 
socialment molt determinats, però que són factors que tenen a veure amb el comporta-
ment de les persones, i aquí tenim uns objectius que hem agrupat en el capítol de la re-
ducció dels factors de risc. I, després, hi ha quatre objectius relatius a la qualitat i a la se-
guretat. Diversos d’aquests objectius, veuran que, al final, desemboquen en el que dèiem 
al començament, que és el de sempre, que és reduir les desigualtats socials en salut, eh?

I, ara, si m’ho permeten, sense voluntat d’abusar de la seva atenció ni de la seva pa-
ciència, però crec que és important que constin en el Diari de sessions del Parlament 
aquests vint-i-vuit objectius del Pla de salut, per tant, si m’ho permeten, els aniré dient 
d’un en un.

L’objectiu global de síntesi és augmentar un 5 per cent la proporció d’esperança de 
vida viscuda amb bona salut, tant en homes com en dones, i, aquí, com que abans els 
explicava jo que la bona salut també té a veure amb l’autopercepció del que és la bona 
salut...; és un dels indicadors de la bona salut, l’autopercepció de la bona salut. Un sub-
objectiu, no hem entrat a detallar els subobjectius, però un subobjectiu és la reducció de 
les desigualtats socials pel que fa a l’autopercepció de bona salut.

Segon objectiu, reduir un 20 per cent la taxa de mortalitat per malalties de l’aparell 
circulatori –quan vegin aquests percentatges, recordin que estem parlant d’un pla de cinc 
anys, eh?, si no, no s’entendrien, aquests percentatges–; reducció d’un 10 per cent de la 
taxa de mortalitat per càncer; increment d’un 15 per cent de la taxa de supervivència per 
càncer al cap de cinc anys; reduir un 10 per cent la taxa de mortalitat per malalties res-
piratòries; en malalties mentals, també ens posem una reducció del 10 per cent; en ma-
lalties isquèmiques del cor, ens proposem una reducció del 15 per cent; reduir un 15 per 
cent, també, la mortalitat per ictus; reduir un 10 per cent la taxa de mortalitat per càncer 
de mama en dones; reduir un 5 per cent la taxa de mortalitat pel càncer colorectal; reduir 
per sota de nivell del 2010 la taxa de mortalitat per suïcidi –saben vostès que la crisi, en 
aquest sentit, ha tingut un impacte directe en trastorns mentals i en la nostra taxa de suï-
cidi, per tant, estem amb indicadors pitjors que l’any 2010 i el pla es proposa recuperar 
els indicadors d’abans del 2010–; reduir en un 10 per cent la incidència de la fractura del 
coll de fèmur en gent gran, i reduir en un 10 per cent les amputacions per a la població 
afectada de diabetis quaranta-cinc - setanta-quatre anys.

Aquests serien els objectius relatius a la mortalitat i la morbiditat, i, evidentment, 
com poden imaginar, aquí la feina d’anàlisi que fa la Direcció General de Planifica-
ció a l’hora de decidir aquests percentatges de manera rigorosa, de manera podem 
dir-ne «científica» és magnífica, és a dir, hi ha una feina d’anàlisi i d’estudi i de co-
neixement de quins han estat els objectius assolits en el període anterior, de quines 
són les tendències al nostre entorn i de quines són les nostres capacitats com a siste-
ma assistencial, i, per tant, cap d’aquestes xifres és un brindis al sol, perquè hi ha una 
direcció general que es dedica a treballar per posar la xifra que toqui, la xifra que 
correspongui, eh?, i, per tant, són xifres que el sistema entén com a viables, que el 
sistema entén com a possibles.

Segon bloc. El segon bloc és el bloc que us deia d’aquells objectius relatius al control 
dels factors de risc. I, aquí, el mateix, xifres que no tenen cap mena d’arbitrarietat, eh?, 
que estan fetes des del rigor propi d’una administració pública seriosa i reconeguda.



DSPC C 190
21 de juliol de 2016

Sessió 11 de la CS 10

I, en aquests objectius, comencem per la reducció del tabaquisme per sota del 24 per 
cent, la prevalença de tabaquisme –aquest és el primer dels objectius–; hem d’incremen-
tar per sobre dels nivells de l’any 2016 la prevalença de l’activitat física saludable; hem 
de reduir per sota dels nivells del 2015 la prevalença de l’excés de pes –en parlàvem 
abans–; hem de reduir en un 5 per cent la prevalença d’excés de pes en la població d’en-
tre sis i dotze anys –ataquem l’excés de pes a població infantil; molt, molt important–; 
incrementar en un 5 per cent la prevalença de persones que fan dieta mediterrània; re-
duir per sota del nivell del 2013 la taxa d’embarassos adolescents; mantenir per sobre 
del 90 per cent la proporció d’infants correctament vacunats; reduir en un 20 per cent 
la incidència de tuberculosi; reduir en un 5 per cent la incidència en VIH; reduir en un 
5 per cent la incidència en gonocòccia, i reduir en un 5 per cent la prevalença en el con-
sum d’alcohol episòdic intensiu en estudiants i la manera com consumeix alcohol la po-
blació jove, de manera episòdica intensiva, eh?, i això ho volem reduir en un 5 per cent.

Per tant, veuen com, en els objectius 2, 4 i 5..., no ho veuen, els ho expliquem: en els 
objectius 2, 4 i 5 hi han subobjectius específics que tenen la voluntat de reduir les des-
igualtats per causa social en cadascun d’aquests objectius.

Si els sembla bé, avanço en el tercer i últim bloc d’objectius. El tercer i últim bloc 
d’objectius és el bloc relatiu a la qualitat de serveis i de seguretat del pacient: volem in-
crementar en un 7 per cent la prevalença de pacients hipertensos atesos a primària amb 
un bon control de l’atenció arterial –s’ha progressat en aquest camp, però hem de seguir 
progressant–; mantenir per sota del 7 per cent la prevalença de pacients amb infecció 
relacionada amb atenció sanitària –tenim un repte al nostre sistema de salut, i tots els 
sistemes de salut avançats, en aquests moments..., és un repte complex, quan vas als 
centres, els responsables te’n parlen amb gran coneixement, i, al mateix temps, pre-
ocupació, que són els virus hospitalaris, totes les infeccions produïdes durant el procés 
assistencial, i, aquí, tenim una feina important a fer–; després, un tercer objectiu relatiu 
a la qualitat és mantenir per sota de sis els episodis de pneumònia associada a ventilació 
mecànica per cada mil dies de ventilació, i, finalment, mantenir per sota del 2 per mil 
estades la taxa de caigudes en pacients hospitalitzats. Aquests serien els quatre objec-
tius relatius a la qualitat dels serveis i a la seguretat del pacient.

Molt bé, dèiem que explicaríem el pla en dues parts, una part relativa als principis 
i als objectius; han estat explicats. I, ara, explicarem el com, com farem això. Aquests 
objectius els hem d’assolir mitjançant dotze línies estratègiques que es desglossen en 
cinquanta-vuit projectes, eh? Quedin-se amb el concepte de línia estratègica, eh? Són 
els dotze capítols, per dir-ho així, d’aquesta novel·la que es diu Pla de salut; té dot-
ze capítols, dotze línies estratègiques. Les agrupem en quatre grans eixos, aquestes 
línies estratègiques, però els eixos són simplement l’agrupació de les línies estratè-
giques, i les desglossem en quaranta-set projectes; dotze línies agrupades en quatre 
grans eixos, per conceptualitzar millor el pla, desglossades en quaranta-set projectes 
específics. A més a més, tenim onze projectes singulars relatius a onze àrees priori-
tàries. Per tant, tenim projectes que són la concreció de les línies estratègiques, sí?, i 
tenim projectes que són projectes singulars, que queden, per dir-ho així, al marge de 
les línies estratègiques o que són transversals a diferents línies estratègiques. Per tant, 
parlem, en total, de cinquanta-vuit projectes, però és important que tinguem clar que 
hi ha projectes de dues naturaleses diferents, eh?

Si el comparem amb el Pla de salut anterior, el Pla de salut tenia nou línies estra-
tègiques, no dotze, eh? Com que eren nou línies estratègiques, doncs, es desglossaven 
en trenta-dos projectes, no en quaranta-set. I, com que eren nou línies estratègiques, 
s’agrupaven en tres eixos, no en quatre, eh? Molt bé.

Aquesta transparència seria..., si haguéssim de resumir el pla en una sola foto, l’hau-
ríem de resumir amb aquesta foto, eh? Aquest seria el resum del nostre Pla de salut, un 
sistema centrat en la persona, els tres eixos estratègics: l’eix verd, compromís i partici-
pació; l’eix blau, atenció de qualitat; l’eix vermell, bon govern, i un eix que ho encercla 
tot, que és el de salut a totes les polítiques, relatiu, aquest eix, al que són les polítiques 
de salut interdepartamentals. Ara ho detallaré.

Per tant, quins són els eixos del primer bloc? Les persones, la seva salut i el sistema 
sanitari. Les persones al centre del sistema, i, dos, la implicació dels professionals; per 
tant: pacients i professionals.
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Qualitat. Aquí tenim una línia de salut pública, una línia relativa a l’accessibilitat i 
a la resolució, una línia relativa a la política farmacèutica i del medicament, una línia 
específica d’atenció integrada i cronicitat, i una línia específica per a la recerca i la inno-
vació en salut. Aquestes serien les cinc línies de les quals depèn la qualitat del nostre 
sistema de salut.

Quatre línies que són les que ens han de garantir el bon govern, la bona governan-
ça del nostre sistema assistencial i el nostre sistema de salut: l’excel·lència i la seguretat, 
l’avaluació i la transparència, la incorporació de les tecnologies de la informació en els 
nostres sistemes de salut, salut digital, i la integració territorial dels nostres dispositius 
assistencials.

I, finalment, tenim les polítiques intersectorials i interdepartamentals.
Aquests són els dotze capítols.
Després, tenim els projectes singulars; si passem a la transparència següent, veurem 

els projectes singulars a què ens referim. Ens referim que hi ha una sèrie d’àrees priori-
tàries, que són l’àrea de salut infantil, l’àrea de gent gran, l’àrea de salut mental, l’àrea 
de les minoritàries, l’àrea de les infeccioses o de les transmissibles, l’àrea de l’aparell 
locomotor, l’àrea de les respiratòries, l’àrea de les cerebrovasculars, l’àrea de les car-
diovasculars i l’àrea del càncer, que són àrees prioritàries per definició, i, en cadascu-
na d’aquestes àrees, tenim un projecte singular. No els llegiré tots, si no és que algú de 
vostès em demana que ho faci, no veig en aquests moments cap gest que m’indiqui que 
hagi de llegir els onze projectes singulars, però, per exemple, en el cas de les malalties 
de l’aparell locomotor, el projecte Aprop, un projecte magnífic que vol que l’atenció pri-
mària sigui capaç de prevenir les caigudes, eh?, i, en aquest sentit, evitar fractures de fè-
mur, fractures de maluc, etcètera, que són..., amb una afectació molt greu per a la salut 
de la gent més gran de seixanta-cinc anys; per tant, prevenció secundària de fractures 
osteoporòtiques, per exemple, eh?

I, finalment, hi ha una àrea que és la del seguiment del pla, eh?, i que, per tant, és 
l’avaluació del compliment dels objectius que explicàvem en la part anterior. Molt bé.

Aquí, veurem, de manera molt resumida, quins són els tipus de projectes, els qua-
ranta-set projectes en què es desglossen aquests dotze capítols, eh?, els quaranta-set pro-
jectes en què es desglossen aquestes dotze línies prioritàries. La línia 1, que és la de les 
persones, doncs, té cinc projectes que l’operativitzen, que la desglossen, eh? El primer 
és l’operativització de la Carta de drets i deures; el segon és la participació dels ciuta-
dans; el tercer és el model d’atenció centrada en la persona; el quart projecte és l’auto-
responsabilització, l’autocura i el foment de l’autonomia, i el cinquè és la utilització de 
les tecnologies en el nou model relacional.

La línia 2, implicació dels professionals, té tres projectes que l’operativitzen, que 
la concreten. Tenim el Pla de desenvolupament professional, del qual recordo que vaig 
parlar en la meva primera compareixença en aquesta comissió; quan vam presentar els 
objectius principals de la legislatura, vam explicar ja aquest Pla de desenvolupament 
professional. Hi ha un segon projecte, que és l’impuls dels òrgans de participació pro-
fessionals, Consell de la Professió Mèdica i Consell de la Professió Infermera, consells 
de les professions sanitàries amb què ja compta el departament, i el desenvolupament 
organitzatiu i el lideratge professional.

Les dues línies del primer bloc. Recordem que tenim cinc línies del segon bloc, que 
és el de qualitat. Doncs, cadascuna d’aquestes línies amb els seus projectes.

Salut pública: innovació en la gestió del risc, totes les polítiques de promoció de la 
salut i de reducció de les desigualtats en els determinants socials, un projecte d’alcohol 
i drogues, en què el paper de primària és fonamental, un projecte de salut en el lloc de 
treball i un projecte de vigilància de salut pública.

A la línia 4, accés i resolució: models d’atenció a patologies més prevalents, l’alta 
especialització, les urgències i l’atenció primària i comunitària; aquí, les línies assisten-
cials, que són el que diríem l’esquelet del sistema.

La línia 5, política del medicament. La política del medicament s’especifica per mit-
jà de cinc projectes –aquesta línia estratègica s’especifica per mitjà de cinc projectes–: 
l’accés a la innovació, les polítiques de prescripció, les polítiques de compra i finança-
ment, les polítiques d’utilització responsable dels medicaments i les polítiques d’avalua-
ció de l’ús dels medicaments.
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Veuran –i els ho estic estalviant– que en cadascuna d’aquestes línies hi ha una mica 
el concepte que les sosté, eh? Per exemple, en el cas de la línia 6, parlem d’una atenció 
d’acord amb les necessitats de les persones amb malalties cròniques adaptada al mo-
ment i al territori, en un entorn assistencial col·laboratiu, entre els professionals i les or-
ganitzacions. Aquesta seria la filosofia de la línia. No ho he anat llegint, per no fer més 
feixuga la meva presentació, però, en tot cas, que consti que cadascuna de les línies té la 
seva conceptualització, el seu relat, el seu relat específic: dotze línies, dotze relats. 

En el cas de la línia d’atenció integrada, es desglossa o es concreta per mitjà de cinc 
projectes. El projecte número 1, que és el de la integració i se centra en les persones 
amb cronicitat o amb necessitats complexes; el model de territorialització d’aquestes 
polítiques d’atenció integrada; el projecte relatiu als instruments transversals facilita-
dors de l’atenció integrada; el projecte relatiu a necessitats pal·liatives i persones que 
estan en situació de final de vida, i el projecte sobre el pacient crònic complex amb pa-
tologia mental severa. Cinc projectes específics en la línia d’atenció integrada.

Setena línia –només en queden cinc, facin un últim esforç–; és la línia de recerca. La 
línia de recerca té un projecte, perquè el Departament de Salut ha estat capaç de cons-
truir un gran instrument que unifiqui totes les polítiques de recerca i innovació en salut, 
que es diu Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020, el PERIS. És un pla 
d’un rang comparable a aquest, en el sentit que és un pla que s’ha aprovat en el seu mo-
ment a Govern, és un pla de primer rang, per dir-ho així, però que és el que integra, uni-
fica totes les polítiques relatives a la recerca en salut per a aquest període 2016-2020. De 
fet, el període del Pla de salut i el període del PERIS és el mateix període, són dos plans 
quinquennals i coincideixen en el temps.

Passem al tercer eix, a l’eix del bon govern. Com els deia, en aquest eix tenim 
quatre línies. La línia d’excel·lència i seguretat es desglossa en el projecte d’excel·lèn-
cia i en el projecte de seguretat; aquí tenim totes les polítiques d’acreditació, d’ins-
pecció, etcètera. 

Després, la línia 9, que és la línia d’avaluació i transparència. Saben que per nosal-
tres és prioritari deixar el sistema de salut del nostre país amb una percepció de la seva 
transparència per part dels ciutadans més gran de la que ens hem trobat. Si la percepció 
que tenen els ciutadans sobre la transparència del sistema de salut no és prou alta, hem 
de treballar perquè sigui més transparent, i, si ja ho és molt, perquè els ciutadans pu-
guin constatar-ho i puguin palpar aquesta transparència i els puguem demostrar aques-
ta transparència. Per tant, és molt important, la política de transparència, per al nostre 
equip. Aquí tenim tres projectes: el d’avaluació del procés assistencial, el de l’avaluació 
de l’impacte de projectes en l’atenció centrada en les persones, i el model de compra 
pública lligada al recull d’evidència sobre efectivitat i eficiència. Per tant, transparència 
pel que fa als resultats; la Central de Resultats, en aquest sentit, és un dels grans ins-
truments, però transparència també pel que fa als processos, a la gestió i a l’assignació; 
transparència pel que fa als processos, a la gestió del nostre sistema de salut i a l’equitat 
de l’assignació dels recursos.

Línia 10, salut digital. Catalunya i qualsevol país desenvolupat s’hi juga moltíssim, 
en integrar les tecnologies de la informació al nostre sistema de salut, perquè, si no, 
no ens en sortirem, perquè el repte, en termes de sostenibilitat, que suposa l’evolució 
demogràfica que explicàvem al principi és un repte que només serem capaços de qua-
drar en la mesura que incorporem les tecnologies de la informació i la comunicació, 
si no, no ens en sortirem; tecnologies de la informació per fer sostenible un sistema 
públic de salut que ha de resoldre el repte de l’envelliment, aquest seria el resum, eh? 
Aquí, cinc projectes: el d’incorporació de les tecnologies a les estructures assisten-
cials, l’aplicació d’aquestes tecnologies als processos assistencials, la salut digital en 
l’experiència del pacient, el Pla de sistemes i la salut digital en informació per a la 
presa de decisions. Un dia haurem de parlar de la meva salut al llarg d’aquesta legisla-
tura, ho farem en el moment que correspongui.

Integració territorial, dos projectes: el de treball col·laboratiu i gestió compartida 
entre proveïdors i professionals dins d’un mateix territori –gestió compartida entre 
proveïdors–, i posar el sistema de compra al servei d’aquesta lògica, un projecte de sis-
tema de compra dels serveis de salut combinant la contractació per proveïdors i l’assig-
nació de base territorial i poblacional.
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I, finalment, els deia que hi ha un quart eix, que és l’eix de totes aquelles polítiques 
de salut que, per la seva pròpia naturalesa, són polítiques intersectorials i interdeparta-
mentals, eh? L’eix de salut a totes les polítiques –ho estic dient de memòria, però crec 
que el nom de l’eix és aquest, efectivament: l’eix de salut a totes les polítiques– es des-
glossa en set projectes, en aquest cas, que són alguns dels plans que vostès ja coneixen, 
que són interdepartamentals, a saber, el Pinsap, la salut de totes les polítiques, Pla in-
terdepartamental de salut pública, perquè la salut pública només es pot articular, per 
definició, a través de polítiques interdepartamentals. La meva passió poso, jo, quan al 
Govern els intento fer entendre que la resta de consellers del Govern són consellers de 
Salut, que és la manera que tinc per fer que m’escoltin quan els vull explicar això, i que, 
en aquest Govern, tenim catorze consellers de Salut, i, llavors, aixequen el cap amb més 
èmfasi del que ho farien normalment, i, llavors els pots explicar que la política fiscal i 
que la política educativa és una política de salut, i que, aquí, tots som consellers de Sa-
lut i que no de totes les conselleries es podria dir, perquè no crec que tinguem catorze 
consellers d’Interior o, almenys, no em sento responsable de la seguretat dels ciutadans.

Salut comunitària, el projecte Comsalut, el PIAISS, és un pla interdepartamental 
–Presidència, Benestar i Salut–, el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària. La salut mental és una política interdepartamental, per això tenim un pla in-
tegral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions; és un pla integral amb 
la presència de la majoria de departaments del Govern. Tenim un pla nacional de segu-
retat alimentària que implica altres departaments i altres actors, i tenim totes les polí-
tiques d’integració entre salut i escola, eh?, l’atenció integral sanitària i educativa dels 
infants i adolescents a l’escola; salut i escola.

Aquestes serien... Vaig acabant, senyora presidenta. Li agraeixo la seva tolerància, 
perquè crec que ens hem excedit, contra el que era la meva intenció inicial. (Veus de 
fons.) Estem en temps? (Pausa.) Voldria acabar, ni que fos un minut abans del temps que 
em correspon. Quants minuts queden? (Veus de fons.) Deu minuts. Crec que amb nou en 
tindré prou.

Hem vist ja els objectius i hem vist les línies estratègiques, eh?, serien el resum del 
pla: vint-i-vuit objectius, dotze línies estratègiques, que es concreten per mitjà de qua-
ranta-set projectes, més onze projectes singulars.

Hi ha una sèrie de factors que són clau per tal d’implementar de manera reeixida 
aquest pla. Abans n’he senyalat un. Deia: «El fet que el pla s’ha construït de manera 
participada és un factor que garanteix el reconeixement d’aquest pla per part dels desti-
nataris del pla», el reconeixen com a legítim, els destinataris d’aquest pla.

Però n’hi han d’altres, de factors clau per a la implementació del pla. Un d’ells és la 
bona coordinació entre els que fem la planificació estratègica –Direcció General de Pla-
nificació, Departament de Salut– i els que fan la planificació operativa –Servei Català 
de la Salut. Per això és bàsica la coordinació entre aquestes dues persones que s’asseuen 
a la meva dreta, i, per això, també, estan aquí acompanyant-me, entre el director del ser-
vei i la directora general de Planificació, i els puc assegurar que aquesta coordinació es 
dóna de manera quotidiana i excel·lent des del primer dia i fins a l’últim dia de la legisla-
tura. Per tant, entendre bé el rol de cadascú, entendre bé la diferència entre planificació 
estratègica i planificació operativa, és un factor clau. Pot semblar un tema secundari, 
però no ho és.

Després, el que deia abans, la implicació de tothom, la implicació de tothom que ha 
començat el procés de redacció del pla.

Després, la implicació territorial, perquè el nostre sistema de salut i aquests objectius 
que li donem a través del pla, al nostre sistema de salut..., és un sistema de salut descen-
tralitzat en el territori; per tant, sense els territoris, seria impossible tirar endavant el pla.

Després, lideratges específics; cada línia, cadascun d’aquests dotze capítols té el seu 
o la seva, o els seus o les seves líders, els seus actors líders, persones, organitzacions 
que han de ser capaços de liderar-ho, i, sense aquests lideratges, res del que diu el pla es 
podria dur a terme.

Un altre factor clau, que el mateix pla ja preveu: l’avaluació del seu compliment, és 
a dir, un seguiment continu dels objectius, veure amb els indicadors específics si els es-
tem complint, si no els estem complint, fer un seguiment en temps real, podríem dir-ne, 
dels objectius del pla.
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Com fem aquest procés d’avaluació i seguiment? –passem a la següent transparència. 
Hi ha l’avaluació dels objectius i l’avaluació de les línies estratègiques. Com que les lí-
nies estratègiques es concreten per mitjà de projectes, el que fem és avaluar els projectes.

Els vint-i-vuit objectius en salut són molt concrets, la majoria d’ells, i hem parlat que 
si el 5 per cent, si el 10 per cent, si el 15 per cent... Què fem des del Departament de 
Salut? Què s’ha fet sempre des del Departament de Salut i què s’ha fet ben fet des del 
Departament de Salut? Publicar anualment l’Informe de salut de Catalunya, on es po-
sen les dades disponibles anualment i on sabem si estem, efectivament, avançant en els 
objectius marcats. Cada any tenim les dades, durant cinc anys, que ens permeten veure 
si, efectivament, estem avançant en els objectius marcats. I, aquestes dades, de quines 
fonts beuen? Doncs, de l’Enquesta de salut de Catalunya, del CMBD, de les dades de 
mortalitat, de tota la quantitat ingent d’informació estadística que genera el sistema. Per 
tant, els objectius, podem veure com avancen, gràcies a l’Informe de salut de Catalunya.

Pel que fa als projectes operatius, què fem? Establir, en aquest diàleg amb els ac-
tors, amb el territori, els objectius operatius anuals, desplegar-ho i presentar anualment 
els seus resultats en jornades públiques amb el sector. El retiment de comptes pel que 
fa als projectes operatius s’ha de fer amb el diàleg en viu amb els actors implicats en 
cadascuna d’aquestes línies estratègiques. Per tant, no presentem un informe i diem: 
«Miri, la línia de salut digital, doncs, estem així», no. Ens asseiem amb els stakehol-
ders d’aquesta línia estratègica, amb els actors implicats i expliquem, anualment, en 
quina situació estem. Aquest és el mecanisme d’avaluació i de seguiment.

Si em passa, directora, aquesta transparència i anem a la següent, i aquesta la recu-
perarem al final. Efectivament, estic acabant.

Subratllar només les principals novetats que incorpora aquest Pla de salut, a mode 
quasi de conclusió i síntesi. També és veritat que hem fet una explicació, no l’hem vol-
gut fer amb un detall absolut, però hem volgut explicar amb un cert detall quin és el 
contingut del pla, i, per tant, després d’aquest desplegament de línies, objectius i projec-
tes, ara convé tancar fent una certa síntesi. I la síntesi la fem explicant quines serien les 
principals novetats del pla en comparació amb l’anterior; cinc principals novetats.

L’abordatge dels determinants socials de la salut, és a dir, la consciència que una de 
les nostres feines és reduir les desigualtats en salut, atacar, lluitar contra les desigualtats 
en salut. Si això és l’eix central de les nostres polítiques, i, si el Pla de salut és el prin-
cipal instrument de planificació de les nostres polítiques, aquest eix havia de travessar, 
amb tota la seva intensitat, el Pla de salut, i així ho fa –i així ho fa. Això, com dèiem 
abans, només es pot fer tenint consciència que són tots els departaments els que han de 
col·laborar amb el Departament de Salut en segons quins objectius.

Segona novetat: recerca i innovació. Busquin i comparin el pla anterior i aquest, el 
protagonisme que tenen les polítiques de recerca en aquell pla, amb una línia estratègi-
ca pròpia. Per tant, la incorporació del Pla estratègic de recerca com un dels continguts 
del Pla de salut.

Tres: l’impuls de la política del medicament. Saben, vostès, que un dels compromi-
sos d’aquest departament és la creació d’una agència catalana del medicament, així ho 
vam explicar a la compareixença de l’11 de febrer, i així ho recull el Pla de salut, però 
no com una agència, com si l’agència fos l’objectiu en ella mateixa; el nostre objectiu és 
tenir una política del medicament, una política del medicament normativament blinda-
da, i, en el marc d’aquesta política del medicament, necessitarem instruments, el prin-
cipal dels quals serà l’agència del medicament, igual que el que tenim és una política 
de salut pública normativament blindada i que disposa d’un instrument que és l’Agència 
catalana de Salut Pública.

Precisament, parlant de salut pública, seria la quarta novetat important. Salut públi-
ca es converteix en una línia estratègica del Pla de salut, com no podia ser d’una altra 
manera, eh? I, per tant, aquí, una aposta decidida per donar resposta als principals rep-
tes de salut i socials. I un dia tindrem temps de parlar amb més detall de salut pública, 
però, en tot cas, posar de manifest que, quan diem «el pla el que fa és intentar integrar 
una pluralitat d’actors a l’encalç d’uns objectius compartits», això val molt particular-
ment en el cas de salut pública, perquè la salut pública és una política que només es pot 
fer des de la col·laboració institucional i la col·laboració amb els actors socials. No po-
dem fer les polítiques de salut pública des del Govern i prou; s’han de fer des del Govern 



DSPC C 190
21 de juliol de 2016

Sessió 11 de la CS 15 

amb els ajuntaments, amb la societat civil, amb les organitzacions, amb una pluralitat 
d’actors que són agents imprescindibles de les polítiques de salut pública.

I, finalment, el que és, si m’ho deixen dir d’una manera metafòrica, la cooperativit-
zació, perdonin-me la metàfora, del nostre sistema de salut. Volem un sistema de salut 
construït des de la participació dels professionals, i la participació dels professionals es 
pot construir de moltes maneres molt diferents, tenim proveïdors de naturaleses molt 
diferents, de titularitats jurídiques molt diferents, i, per tant, aquest procés de partici-
pació s’ha d’adaptar en funció de l’especificitat jurídica dels diferents proveïdors. Però 
la filosofia de fons és sempre la mateixa: és fer entendre als professionals i a la ciutada-
nia que el nostre sistema assistencial el que fa és agafar coneixements i aplicar-los so-
bre la població en forma d’assistència; que d’aquests coneixements, els seus dipositaris, 
els seus propietaris són els professionals. Per tant, si un hospital no són quatre parets, 
si un hospital és coneixement organitzat i aplicat, que és el que és, i un CAP –coneixe-
ment organitzat i aplicat–, els propietaris són els professionals, els propietaris del CAP 
i de l’hospital són els professionals, si, realment, entenem que un CAP o un hospital és 
coneixement organitzat, perquè els propietaris d’aquest coneixement són els professio-
nals. Per tant, fem que els professionals incorporin aquesta consciència que ells són els 
propietaris d’aquest coneixement, que és el que és l’autèntic contingut del nostre siste-
ma assistencial. Per això m’atreveixo a fer servir la metàfora de la cooperativització del 
nostre sistema de salut, perquè, de fet, ja és així, ja són els propietaris d’aquest conei-
xement, que és el contingut del nostre sistema de salut, aquest coneixement aplicat en 
forma d’assistència, eh? Per tant, facilitar l’emergència de lideratges, el Pla de desenvo-
lupament professional, etcètera.

Jo no tinc més per afegir. Aquest Pla de salut volem que tingui –i passem a la penúl-
tima transparència, pàgina 41; gràcies, directora– impactes en totes les direccions, per 
als ciutadans, per als professionals, per als responsables polítics i administratius; a tots 
ens concerneix, eh? –a tots ens concerneix–, aquest pla de salut, al conjunt de la ciuta-
dania, un model d’atenció més adaptat a les seves necessitats, millor informació, més 
accés i més participació; per als polítics que fan la política sanitària, objectiu d’equitat i 
resolució i accessibilitat, més integració dels nivells assistencials; per als professionals, 
més participació, ho explicava ara, noves formes de desenvolupament en el seu treball, 
i, per al sistema, més eficiència, sense renunciar a la qualitat –més eficiència, sense re-
nunciar a la qualitat–, i més universalitat i equitat, perquè, com hem dit sempre, un bon 
sistema de salut ha de ser capaç de treure molt bona nota, ha de treure matrícula d’honor 
en tres assignatures, que són irreductibles, que és l’assignatura de la justícia, de l’equi-
tat, l’assignatura de l’eficiència i l’assignatura de la qualitat. I això és el que es proposa 
aquest Pla de salut.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Doncs, bé, ara és el torn dels grups parlamentaris. Co-
mencem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans. Per un temps màxim de deu minuts, 
el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Membres de la taula, conseller Comín, se-
nyor Elvira i senyora Magrinyà, diputades i diputats, i gent que ens acompanya..., també 
per nosaltres, conseller, és un gran plaer i un honor, doncs, bé, estar en aquesta presen-
tació i sentir, de la seva veu i les seves paraules, el contingut del proper Pla de salut, i, 
per tant, felicitar-vos, conseller, per l’exposició, així com agrair-vos, no?, tota la feina 
que heu fet i ha fet bé el seu equip, que l’acompanya.

També he llegit, bé, el document que tan amablement ens va enviar la senyora presi-
denta amb el Pla de salut, i, també, doncs, bé, l’he comparat amb el document que co-
neixia, l’anterior document del Pla de salut, i ens ha permès això, doncs, no?, fer aques-
tes comparacions que vostè comentava i que, certament, són interessants.

Compartir, jo crec que estan molt ben elegits, els principis d’aquest document, des del 
començament, per centrar l’atenció a les persones, perquè, com vostè molt bé diu, ara, al 
final de les seves paraules, no?, si els propietaris intel·lectuals i del coneixement són els 
professionals –i això, doncs, ho comparteixo–, la destinació final d’aquest coneixement 



DSPC C 190
21 de juliol de 2016

Sessió 11 de la CS 16

són els ciutadans. I, per tant, començar per aquests principis, com molt bé fa aquest do-
cument; crec que això fica en valor això, no?, aquesta transferència des del que fan els 
professionals al que, bé, reben, al final, les polítiques de salut, que són els ciutadans, als 
quals, finalment, ens dirigim.

I, igualment, ficar en valor aquestos principis, des de l’equitat d’accés i de resultats, 
i em sembla un gran encert, sense oblidar, no?, les desigualtats en salut i les desigualtats 
socials, com molt bé també diu aquest document, i, per tant, doncs, tenir en valor aques-
tes diferències; doncs, començava vostè les seves explicacions..., no?, l’obesitat, però 
això passa també pel tabaquisme, pel grau de compliment, a vegades, amb citologies, 
bé, hi ha moltes evidències..., no?, les desigualtats en salut són importants, els col·lectius 
vulnerables, qualitat assistencial, crec que és importantíssim.

Donar recolzament a la innovació i al territori, com vostè ha dit al final, a les seves 
línies estratègiques, crec que és extraordinàriament, també, important.

Un breu comentari; sistemes d’informació. Doncs, vam estar l’altre dia també en la 
presentació, al Clínic, del document del Big Data, també un gran treball per poder tre-
ballar en recerca, no?, i, per tant, fer tota aquesta translació de coneixement clínic, i, al 
final, aplicat a la recerca. Sí que és cert que nosaltres, com sap vostè..., no?, i compartim 
el tema aquest de comunicar la història clínica i l’historial clínic compartit. En això jo 
crec que Catalunya és pionera, funciona extraordinàriament bé la història clínica com-
partida. Això..., els metges de la primària poden comunicar-se ràpid i bé amb el que 
s’està fent als hospitals..., i comunica molt bé, a més, amb les proves complementàries, 
jo crec que això s’està fent bé, i saben, vostès, que nosaltres estem, a més, intentant im-
pulsar que això no sigui solament per a Catalunya, no?, sinó que qualsevol ciutadà, quan 
es desplaça, doncs, al llarg del territori pugui accedir al seu metge, que, en qualsevol 
moment, pot accedir al seu historial per ser atès el pacient, doncs, al llarg del territori, i, 
per tant, tot el nostre recolzament.

Així com considerem que és important que això es faci també en política farma-
cèutica; per què no els farmacèutics han de tenir, bé, més obertura, no?, de mires a 
l’historial clínic, quan és el pacient el que demana que el farmacèutic, doncs, entri, eh?, 
a aquest historial, perquè també considerem i sé que compartim, conseller, que el far-
macèutic és un agent de salut imprescindible, ben format, i que aquí li hem de donar..., 
també, i apoderar-lo i fer aquestes polítiques de salut, també, de farmàcia, doncs, co-
munitària i assistencial, i, aquí, hem de fer un pas més.

Com a comentari, senzillament, seguint les seves paraules, eh? Sé que vostè és un 
docent, i, per tant, coneix bé, també, el món de la docència. Sí que, aquests principis..., 
a mi, el d’apropar la docència crec que hagués estat també bé, i no ho dic com un co-
mentari negatiu, eh?, sinó tot el contrari, com un valor positiu, no? A l’igual que diu, 
vostè, «apropar la salut a totes les polítiques», no?, i vostè apodera tots els consellers 
perquè es sentin còmplices, doncs, de la seva activitat, i crec que és un encert, doncs, 
també crec, jo, eh?, que, a l’igual que diu, vostè, «ficar en valor i posar en valor tota la 
recerca que s’ha de fer», i vostè puntualitza, també, a l’atenció primària, i ho recolzo, 
eh?, doncs, potser aquest principi docent, no?, de posar més en valor docent, no?, l’ac-
tivitat d’aquell coneixement que vostè diu, eh?, d’aquells professionals que gestionen 
tots els centres, allà on siguin; doncs, jo crec que seria interessant... Bé, ja sé que en 
aquest Pla de salut no serà el cas, però, de cara al futur, crec que la docència és un dels 
punts que ens ajudaria molt, eh?, a millorar el sistema sanitari i implicar la docència 
en tots els nivells assistencials, a l’igual que ho heu fet molt bé en recerca, crec que 
faria bé.

Bé, del document, poc a dir. És un document excel·lent, i, evidentment, aquest dipu-
tat no serà qui hi ficarà ni un punt ni una coma, ni, vaja, no m’atreviria mai a fer-ho, eh?

El que sí que, ara, com a polític, no?, sí que crec que puc demanar..., és el que és més 
difícil d’un document tan bo com aquest, no?, que és complir-lo i portar-lo a bon port, eh?

El que planifica i avalua, bé, aquest pla, és extraordinàriament important, inte-
ressant, però és evident que no fa una radiografia completa del que és el nostre siste-
ma sanitari, és evident que no és l’objectiu d’un pla de salut. Però, bé, fica en valor, i 
vostè al final de la seva presentació ho deia, no?, quins seran els indicadors per ava-
luar-lo, i, això..., doncs, no hi ha dubte que estan clars, ben definits, ben estructurats, 
però, bé, oblida una altra part, eh?, del sistema sanitari. Vostè sap que aquí ho diem, 
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ho diem al Ple i hi ha alguns que fiquem, a vegades, el fil a l’agulla, no?, en temes, 
doncs, com són la llista d’espera o com són altres coses que, a continuació, comenta-
rem i que el Pla de salut ni tan sols menciona.

Sí que menciona coses molt bones, eh?, com és el compliment de l’anterior, i crec 
que hi ha coses que sí que s’han avaluat de l’anterior i que són extraordinàriament posi-
tives, i vostè ho ha ficat en valor: l’augment d’esperança de vida, és extraordinari, però 
no solament això, sinó la millora en l’autopercepció d’aquesta qualitat, no solament l’ob-
jectiu finalista és viure molt, sinó viure més i millor, eh?; la disminució de la mortalitat, 
ja sigui per malalties circulatòries, respiratòries, malalts mentals, etcètera, el Pla d’ic-
tus. Jo crec que, en tot això, hi ha hagut una millora clara i intencionada, i que, a més, 
ha vingut dirigida des de l’anterior Pla de salut, i, per tant, recolzar, aquí, els plans de 
salut crec que és importantíssim, eh?

Per tant, el resum seria que la salut dels catalans millora, i, per tant, novament, feli-
citats a vostè, perquè és ara vostè el garant final, però felicitats a tots els que han, doncs, 
fet que tot això sigui possible.

Sí que és cert que no s’han complert, doncs, indicadors de l’altre Pla de salut. Ho 
ha comentat de passada; probablement, siguin, a més, els indicadors que, a judici, 
ara ho dic ja no com a grup parlamentari, sinó a judici personal, probablement són 
els menys importants de complir, no? Ahir, estava revisant, novament, el document; 
doncs, bé, allò de l’activitat física o de quants pacients atesos a la primària, bé, s’ha 
registrat, perquè moltes vegades parlem, senzillament, de registres, no que estiguin 
en valors per sota de 14-9 de tensió asistòlica o diastòlica, o, bé, usuaris amb un valor 
de colesterol per sobre de dos-cents, no entraré a discutir, aquí, si amb prevenció a 
primària és important o no això, però, el que està clar és que estem parlant de regis-
tre, i, per tant, em sembla extraordinàriament molt més potent i interessant el que sí 
que s’ha complert i que vostè ho ha ficat en valor, crec que amb encert.

El tema de tenir una visió del medicament més enllà de l’exclusivitat en despesa, crec 
que això és importantíssim també, i, per tant, parlar de qualitat, d’evidència, de recerca i 
de farmàcia comunitària, com li deia, no?, crec que és important en aquest Pla de salut.

Obrir la línia de transparència..., doncs, jo crec que no ens cansarem i alguns no 
ens cansarem, no?, de recolzar-vos, eh?, en aquesta línia. Crec que és important que els 
ciutadans percebin el sistema sanitari, i, especialment, la gestió dels recursos sanitaris 
com un bé comú, i, per tant, doncs, la transparència, en això, és clau.

Per anar acabant, el procés d’elaboració crec que és un encert de documents i estra-
tègies polítiques com aquestes, per tant, integrar els professionals, la ciutadania, els di-
versos agents, eh?, que heu citat és clau per encertar això. Com a breu apunt, sí que crec 
que..., bé, a mi em sorprèn, i, això, vostè sap que em sorprèn: vostè comentava el tema 
de les formalitats, no?, i deia, bé, que ens havien enviat el document aquest, saltant-nos, 
inclús, els passos previs i legals, no?, i, a vegades, penses: «Bé, doncs, si les formalitats» 
–i vostè les coneix millor, evidentment, que nosaltres– «eren així, per què ens les sal-
tem, no? I, si no, per què tenien tanta pressa per venir aquí a fer-ho?» Sí que és cert que 
jo, personalment, li vaig demanar dintre de l’hemicicle que, si us plau, ens enviéssiu el 
document, no?, per poder, doncs, parlar, jo crec, amb solvència. Jo, personalment, li ho 
vaig dir a vostè, i personalment li ho vaig dir a la presidenta, i sé el que vostè em va con-
testar. Per tant, li agraeixo que ens l’hàgiu enviat, crec que, de fet, és l’esperable i lògic, 
que els grups, quan parlen d’un document, se l’hagin pogut no solament llegir, eh?, sinó 
jo crec que estudiar amb exhaustivitat.

Dit això, felicitar els més dels mil autors, eh?, que són els autors realment intel·lec-
tuals. Potser, jo crec, eh?, que en el moment en què representem un pla de salut com se 
fa, aquí, en aquesta forma, doncs, bé, tinc la sensació que, almenys, la representació és 
una representació política, eh?, i, per tant, bé, potser, no ho sé... Jo sóc de l’opinió, però, 
evidentment, això és opinió, que un document com aquest, probablement hi hauria gent 
que l’explicaria no millor, perquè segurament és difícil que algú expliqui millor que 
vostè, eh?, documents, com vostè ho fa, perquè vostè té una brillant oratòria i ho sap 
perfectament, però sí que és cert que, potser, algú més clínic, no?, de fet, la gent que ha 
redactat això, alguns, diria jo, que estan a la meva esquena, eh?, i, per tant, doncs, bé, 
són els que a vostè li han traslladat la importància d’aquest document, i vostè, aquí, ho 
representa i ho fica en escena molt bé.
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Quan vostè ha dit textualment, no?: «Si haguéssim de resumir el Pla de salut en una 
foto», jo m’he quedat impactat, eh?, perquè dic: «A veure quina foto sortirà», conseller. 
Per un moment he pensat, dic: «Sortirà a la foto: conseller Comín, no? Serà el que re-
sumirà la foto d’aquest Pla de salut.» No, per sort, la diapositiva, extraordinària, i feli-
citar el que ha fet aquesta diapositiva, crec que la resumeix molt bé, aquesta fotografia. 
Però sí que és cert que he tingut la mateixa sensació avui que vaig tenir amb el tema de 
la prescripció infermera, no?; una fotografia, doncs, del conseller ficant-se davant d’una 
manifestació extraordinària, eh?, donant recolzament a la infermeria. (Pausa.) Sí, con-
seller. Però, què ha canviat, després d’aquella fotografia?, ja han passat setmanes, inclús 
mesos. No ha canviat re. Tampoc ha canviat re amb el tema de les ambulàncies, no? Ens 
fèiem fotografies, no?, i en una foto podríem ficar, bé, la fotografia de les ambulàncies, 
però, bé, hi va haver un canvi, em sembla, a la gestió, però els treballadors insisteixen 
que no ha passat re. El mateix li vaig dir –de fet, no li dic re de nou–, aquí, amb l’entero-
virus. Vostè estava aquí amb dos persones, extraordinàriament, clínicament rellevants, 
aquelles que, realment, doncs, donen el coneixement, eh?, però a la fotografia tenia la 
sensació que volia ser vostè, no?, el que ens ho explicava, quan el que estava fent era re-
plicar les paraules d’un cap de servei de coneixement immillorable, no? Crec que hau-
ríem, doncs, bé, no sé si dir «gaudit més», no?, de les seves explicacions.

I el mateix amb el tema de la desprivatització, no em cansaré de dir-ho, perquè, bé, 
ja li dic cada vegada que vostè compareix aquí a petició seva, doncs, que a petició nos-
tra està el tema que, si us plau, vingui aquí a explicar el tema de la Clínica del Vallès, 
perquè jo li ho vaig demanar per escrit en una compareixença i també ho he demanat 
pel tema de l’Hospital General de Catalunya, i, escolti, jo celebro, eh?, que vostè vingui 
aquí a explicar-nos el Pla de salut, perquè és extraordinari, a l’igual que després, doncs, 
sé que tindrem una altra compareixença, a petició seva, comparèixer amb urgència..., 
però hi ha altres coses que també són urgents, no?, i per tant, doncs, bé, seria una pena 
que no aprofitéssim totes les oportunitats.

Però, en fi, comentat això, que simplement, doncs, li ho comento absolutament cada 
vegada que tinc ocasió, doncs, de dirigir-me a vostè, i, per tant, ja sé que no li ve de 
nou el meu comentari i no esperava pas que fos així; felicitar –felicitar– i traslladar les 
meves felicitacions i les del meu grup, doncs, a tots els actors que han tingut acció en 
aquest document.

I acabo ja, doncs, desitjant molts encerts en la implementació d’aquest document i 
que arribi..., doncs, així, segurament, no estaré jo aquí per rebre el proper, no?, i l’audi-
toria de tot això, però sí que, bé, que tinguem sort i que puguem desitjar que, dintre de 
cinc anys, algú estigui aquí dient: «Enhorabona, perquè tot això es va portar a bon port.»

Moltes gràcies, conseller. Gràcies, presidenta. Gràcies a tothom.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara, seria el torn del Grup Parlamentari Soci-
alista, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Em volia disculpar abans, perquè el conseller ens ha vist aquí 
de conversa amb la diputada Candini, però és que no s’aguanta el fred que fa aquí din-
tre, diríem. I estàvem entre fer una queixa de gènere, en el sentit que sembla que sigui 
per a senyors amb americana, o, senzillament, demanar, per favor, que ho ha fet ja la 
senyora Candini –li ho agraeixo dues vegades–, que ens apugin o que ens abaixin..., fa-
cin el que vulguin, però que puguem resistir aquí dintre. Dit això... És un atemptat a la 
salut, vaja. Jo només faig que esternudar. 

Dit això, conseller, gràcies per la presentació del Pla de salut, i, també, gràcies per 
haver-lo tramès prèviament; val la pena poder treballar tots plegats. És veritat que hi ha 
molts punts en els quals, des de la perspectiva dels diputats i diputades, és difícil entrar; 
un pla de participació, mil persones que hi han estat, també l’avaluació del que va ser el 
pla anterior, i, per tant, jo crec que vint-i-sis anys de plans de salut el que ens han ense-
nyat i el que s’ha fet és que, bàsicament, l’eina de planificació és una eina compartida i 
així s’ha fet i així s’ha anat fent.

Jo lamento que, entre que es va fer l’esbós al juliol, al novembre se’n va fer la pre-
sentació a Sitges, doncs, el canvi de govern, les eleccions i tal, potser, ha retardat la 
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presentació d’aquest Pla de salut, però, en tot cas, el que..., en si mateix, reculli el que 
sempre ha estat, aquest full o aquesta eina de planificació compartida feta entre tots 
els actors, que som tots els actors del sistema de salut, i, per tant, és important.

No sé si les novetats que aquest Govern..., novetats polítiques que marquen, doncs, 
jo diria, les prioritats polítiques d’aquest Govern, també han estat participades, però, en 
tot cas, de ben segur, els participants ho podrem anar veient en el seguit de les avalua-
cions i del seguiment anual del mateix Pla de salut.

M’ha agradat quan el conseller ha dit que era un full de ruta; almenys, aquest el po-
dem compartir tots, que altres fulls de ruta, doncs, no els podem compartir.

El pla té una cosa que està molt bé, que és aquesta anàlisi de situació i reptes, no? 
I, de fet, fa una descripció, moltes vegades, amb xifres, que posades blanc sobre negre i 
una darrere de l’altra, si volen dir-ho d’alguna manera, manifesten una realitat molt dura 
i molt colpidora, no? Per tant, jo el vull felicitar, també, per haver introduït una anàlisi 
que, en realitat, centra tots els aspectes socioeconòmics i de marc en el qual estem, no? 
Em va fer gràcia que una de les frases parla de l’infrafinançament del sistema sanitari, 
però també és veritat que, aquí, en aquest..., hi han hagut voluntats polítiques, també, 
que han fet que hagi tingut poc finançament, tot el nostre sistema sanitari.

Dues coses que em preocupen a l’inici, i, després, ja entro més en les coses més con-
cretes. Una és: és un pla ambiciós, com tots els plans de salut. «Neix amb bona salut» 
ha dit el conseller, i jo ho comparteixo, però estem en una legislatura certament curta, 
en una legislatura molt marcada pel procés, i, per tant, jo no sé fins a quin punt el desen-
volupament dels plans estratègics, el desenvolupament del mateix Pla de salut vindrà 
marcat també per això. Tot pla sempre es mou, i, comparativament, si mirem els altres, 
amb uns objectius de salut, unes polítiques que algú porta a terme, diríem, no?, unes 
voluntats i uns instruments, que són totes aquestes eines que, sobre el territori i sobre 
l’especificitat, doncs, es posen en marxa. Per tant, jo no sé si perdrà aquesta bona salut, 
mancat, diríem, per la pròpia especificitat d’aquesta legislatura i pels desenvolupaments 
dels mateixos plans estratègics, eh?, que se n’han presentat en aquesta comissió, bé, se 
n’han presentat o se n’han anunciat diversos –el de primària, el d’urgències, llistes d’es-
pera– i que, d’alguna manera, anem tots esperant.

Objectius de salut. Jo comparteixo els objectius que aquí es plantegen, no ho puc 
fer d’una altra manera. És a dir, l’OMS marca també uns principis, sabem quina és la 
nostra realitat, de la salut en el país, i sabem quins són, i, per tant, quin és l’abordatge 
que s’ha de fer. Difícilment, un diputat o diputada podria prioritzar una cosa diferent. 
Seria una temeritat, i, senzillament, no ho aplicaria. Però sí que és veritat que hi han 
polítiques i hi han instruments que sí que tenen incidència i en què també podem inci-
dir molt més, no?

Hi han com tres afirmacions, diríem, o tres principis: que cada vegada som més, 
més grans, amb més patologies i amb més complexitat; que hem de reduir les desigual-
tats en salut, i que la salut ha d’estar present en totes les polítiques. 

Un parèntesi. Jo difereixo del conseller. El conseller també hauria de ser responsa-
ble de les polítiques d’Interior. Entenc que el Govern és un tot. Jo l’he entès, però, en tot 
cas, que quedi dit.

És veritat que l’increment de persones de més de seixanta-cinc anys i d’edats més 
elevades és una realitat que és la que ens trobem aquí, i això marca la necessitat de 
traslladar cada vegada més tractaments més integrals. I em porta a reclamar tracta-
ments integrals en salut i tractaments integrals socials i sanitaris, eh? El president 
Puigdemont, en el moment de la seva investidura, no ho sé, crec que, de les poques re-
ferències que va fer en salut, va ser la Llei social i sanitària. A mi..., no sé qui del Go-
vern l’ha de liderar, però, en tot cas, és evident que amb aquesta situació i en aquest 
marc, i, si estem parlant de tractaments integrals i que la persona està en el centre, 
necessitem donar una resposta molt més interdepartamental, ha dit vostè; per mi és 
molt més integral. 

I, per tant, l’altre és, com vostè ha dit, l’afectació de la desigualtat, i... Què vol dir... 
Què ha generat les desigualtats?, que era un dels altres punts que jo volia tractar. La 
crisi, per mi, ha generat una doble desigualtat: les afectacions sobre la salut, com vostè 
deia, la percepció, els hàbits diferenciats, no?, la possibilitat de tenir bons hàbits –que jo 
quasi en diria així–, i, al mateix temps, també, que sobre la gent més gran, amb algu-
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nes cronicitats..., o sigui, han hagut com de triar, o han abandonat..., moltes vegades, per 
desesperança. També és veritat que ens trobem amb més malalties mentals, o amb més 
percepció de mala salut en gent que està, doncs, a l’atur, per exemple.

I, per altra banda, també, la desigualtat d’accessibilitat al sistema. És evident que hi 
ha una pèrdua de capacitat. Jo, sí o sí, si sóc pobre, m’espero a les llistes d’espera, no 
tinc possibilitat d’accedir d’una altra manera al sistema de salut o al sistema sanitari. 
I, per altra banda, en aquest moment de crisi, ens trobem, també en el món de l’estadís-
tica, que la despesa familiar en salut s’ha incrementat, la despesa privada. Vol dir que 
aquí hi han coses que ens hauríem de fer mirar. 

Jo crec que és molt important un dels aspectes que hi han, que és el del tractament 
de la infància i l’adolescència i tots els aspectes de salut mental i tots els aspectes, tam-
bé, d’incidència sobre la seva salut que afecta la desigualtat. És evident que no creix 
igual, i és evident no només per termes d’alimentació, sinó també amb moltes afectaci-
ons socials posteriors que poden tenir.

I hi ha un altre terme de desigualtat. Perquè vostè ha parlat molt de proximitat, però, 
en canvi, continuem tenint grans problemes d’inequitat territorial. No és el mateix estar 
malalt, no vull dir «al poble», que estar-ho a Barcelona, no? Tenim els sistemes, tenim 
els mecanismes, tenim els centres, però és veritat. També és veritat que, a Barcelona, 
tenim una gran desigualtat. No és el mateix néixer a Canyelles que néixer a Pedralbes, 
però quan parlo d’inequitat territorial parlo d’un altre principi, eh?, que crec que també 
l’hem d’abordar.

Proximitat. En els reptes, vostè parla d’acostar les prestacions a les necessitats de les 
persones. I, per tant, aquí m’agradaria fer un comentari, o, com a mínim, centrar-ho en 
dos punts, i el tema bàsic és el tema de l’atenció primària. Igual no fan falta molts més 
recursos, però sí que fa falta donar-li, de veritat, ja, d’una vegada, aquest apoderament 
que diem, o aquesta capacitat de resolució i capacitat de fer de l’atenció primària.

Una comparativa europea, que crec que ve de l’Aquas, perquè em sembla que ho he 
llegit en un dels papers propis de l’Aquas, parla que Espanya, respecte a molts països eu-
ropeus, té menys generalistes versus el nombre d’especialistes que hi han, no? Hi han 
molts especialistes als quals costa anar a l’atenció primària. Per tant, aquí, jo crec que hi 
ha una feina molt important, perquè, possiblement, si nosaltres posem més recursos, que, 
a vegades, és reordenació de recursos, amb imatge, amb laboratori, més capacitat de re-
solució, més metges generalistes amb capacitat de fer un tractament més integral, i més 
proximitat dels especialistes, possiblement estarem fent allò que realment ha de ser l’aten-
ció primària, no? I, per tant, estarem fent proximitat i estarem fent salut comunitària, 
no només, que sempre en parlem, en salut mental, sinó que l’estarem fent integralment.

Però jo crec que aquest és el tema, és a dir, no pot ser que un infant (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –acabo de seguida, presi-
denta– a l’atenció primària, en salut mental, trigui una barbaritat a anar a parar al psicò-
leg clínic, i, per tant, el metge de primària, amb bona intenció, acabi potser medicalit-
zant-lo, quan no ho ha de fer. Per tant, jo crec que aquest és un dels punts bàsics.

I acabo amb una referència als professionals. Jo no sé si són els propietaris del siste-
ma. Són propietaris del coneixement, però, realment, la seva..., també són metges, han 
fet una promesa, i, per tant, es deuen també al que tots plegats entenem com un servei 
públic i col·lectivitzem. Ara, és veritat, ells aporten molt al sistema, i el sistema ha de 
començar a retornar algunes de les coses, que hi són, i, per tant, home, abaixar la pres-
sió, les millores laborals, però sobretot el Pla de desenvolupament professional. Cada 
any entren més alumnes a les nostres facultats de medicina, perquè són les millors. 
Cada any, també, millors metges, que han fet el MIR i a qui hem pagat el MIR en els 
nostres hospitals, se’n van d’aquest país, i això tampoc ens ho podem permetre.

Una referència, també, als professionals, infermeres, sobretot, eh? Entenem, tam-
bé, el seu paper fonamental dins de tot el sistema sanitari, i la reclamació, com ha fet el 
meu company, el Jorge Soler, en el tema de la prescripció d’infermera.

Jo, el Pla de recerca..., ja se m’ha acabat el temps. I, en tot cas, compartir el Pla es-
tratègic de recerca. Crec que és molt important, així com l’impuls de la política al me-
dicament, en la seva proposta, i, en tot cas, compartir, això sí, plenament, però que sigui 
de veritat, el que és justícia, eficiència i equitat. 

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, és el torn del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot; el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. M’afegeixo a la reflexió sobre la temperatura. És de gènere i és de classe, 
perquè no porto corbata, i tinc fred, jo també. 

Bé, jo sé que les comparacions són odioses, ho diu la saviesa popular, però jo en faré. 
En aquest Pla de salut es parla dels determinants de la salut. Recordo que, fa pocs anys, 
hi havia un altre conseller, que es deia Boi Ruiz, i jo hi era, aquell dia; aquí a la porta va 
dir que això de la salut és cosa de cada u, de la genètica, no?, escrivint una de les línies 
més vergonyoses de la història, de la filosofia de la salut, com a mínim a Catalunya.

Per tant, el fet de començar aquest document i trobar-se aquesta reflexió sobre els 
determinants de la salut i sobre els factors socials..., doncs, ja comences el document 
amb bona disposició. I, amb bona disposició, perquè també t’alegres de molta gent que, 
des de fa molts anys, està posant el focus sobre això. Aquest treball, doncs, ha tingut el 
seu resultat. Per tant, m’alegro que estigui al document, però m’alegro que tanta gent 
hagi fet aquesta reflexió profunda sobre el que significa la salut i la política sanitària.

Pel que fa al document, hi ha una reflexió que volem fer, de la natura del que és un 
pla de salut, què li podem demanar a un pla de salut, i què no li podem demanar. Des 
d’alguns punts de vista, quan diem: «Bé, aquí tots els diputats estaríem d’acord amb un 
munt de coses que s’expliquen aquí», algú –algú– podria dir: «Bé, això és una carta als 
Reis», no? Bé, és una planificació –és una planificació-, però que sí que és veritat que 
ens l’hem de prendre amb molta precaució, perquè ja hi havia un pla de salut, i la seva 
execució o no-execució, doncs, hi torno a insistir, ens ha portat, els últims anys, a tenir 
un conseller que va avergonyir els treballadors, els usuaris, i que va avergonyir les polí-
tiques sanitàries o l’acció política en matèria de sanitat.

Hi havia un pla de salut, però, bé, tenim un pla de salut i després tenim un conseller 
com Boi Ruiz. Això ha passat. Per tant, davant d’un pla de salut, bé, no li demanarem 
més del que se li pot demanar, però també mantindrem una precaució, perquè el Pla 
de salut, al final, per a segons quines coses, no ens protegeix de situacions com les que 
hem viscut en els últims anys.

Malgrat aquestes limitacions, sí que és veritat..., nosaltres hem fet una comparativa, 
per exemple, amb el Pla de salut del País Basc, que també tracta molt el tema dels de-
terminants, i sí que hem vist que era molt més detallat, que era molt més precís a l’hora 
de fer realitat, diguéssim, aquesta reflexió. Per exemple, trobem molt detallat com s’ha 
d’actuar interdepartamentalment per fer realitat la reflexió que fem. Per tant, com sem-
pre, m’imagino que no es pot ser tan detallat com un voldria, hi han uns límits, i potser 
no se li pot demanar al document, però sí que és veritat que potser sí que s’hi hauria 
pogut aprofundir una mica. Ja aprofundirem –ja hi aprofundirem– en el seu seguiment; 
aprofundirem en la comissió; n’anirem fent el seguiment, però sí que potser, en aquest 
sentit, se li podria haver donat una mica de detall.

Pel que fa a la participació, i continuo amb qüestions formals, aquest procés de par-
ticipació es va fer, no sé si m’equivoco, en l’època que Boi Ruiz era el conseller. Per-
doneu que citi Boi Ruiz constantment, però la memòria també és un determinant de la 
salut. Vostè diu: «Bé, hauríem de posar molts fulls per dir quanta gent hi ha participat.» 
I és veritat que hi ha participat molta gent. Hi ha participat gent, fins i tot, i en tinc cons-
tància, gent, des d’un punt de vista crític, que ha participat en aquest procés participatiu. 

Ara, potser sí que estaria bé, no sé si en aquest document o en algun altre, explicitar 
una mica el funcionament, les característiques tècniques d’aquests processos participa-
tius. Perquè, per exemple, jo l’altre dia vaig participar en el procés participatiu sobre el 
projecte Visc+, i, de veritat que em vaig emportar una sensació realment decebedora del 
que significa un procés participatiu, vull dir, bastant decebedora. No només jo, sinó que 
després he parlat amb diverses persones que hi han participat, i, realment, es quedava 
curt. Ja sé que la participació és una cosa molt complexa i que sempre se pot aprofundir, 
sempre ens podem quedar curts, però ho deixo com a reflexió.

Bé, entrant en el contingut de la qüestió. Aquest document no fa cap crítica o cap re-
flexió profunda sobre el model sanitari que tenim. I entenc..., i pregunto, li pregunto al 
conseller, si és objecte d’aquest document o no fer una reflexió sobre el model. No ho és, 
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però, de manera indirecta, el mateix document i a la seva manera, en diversos moments, 
està avalant un model. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Ja està? (Veus de fons.) No. Està avalant, un moment, quan diu –supo-
so que ha estat un lapsus d’expressió–: «No, els professionals no són els propietaris. 
Els propietaris són la ciutadania.» Això, jo crec que és un fonament bàsic de la manera 
d’entendre... Però, hi insisteixo, deu haver estat un...

Però quan es parla de descentralització, per exemple, i d’això parla el document, 
aquí sí que hi estem entrant, i aquí sí que el document entra en una anàlisi de model del 
sistema. Per tant, jo no sé si és..., si el document s’ha d’encarregar d’això o no, però sí 
que és veritat que, quan el document parla, parla de model, i parla de sistema, i parla 
–i això ens preocupa– d’aprofundiment en coses que sempre, des de molts àmbits, s’han 
criticat, de com és el model sanitari català.

Quan se parla dels pactes territorials, un no pot evitar pensar en Tarragona, no pot 
evitar pensar en Lleida, no pot evitar pensar en coses, i no em vull posar dramàtic, però, 
fins i tot, podríem pensar en Innova, no?, i en els seus escàndols. Per tant, quan es parla 
de descentralització, entenem que, aquí, el document està parlant de model, i, per tant, 
no només l’avala sinó que aprofundeix en un model que, com a mínim, està pendent de 
discussió. Hi ha una discussió profunda pendent pel que fa al model. No s’està tenint. 

Parla de l’accessibilitat, de la distribució. Això m’ho he posat entre cometes: «Dis-
tribució de recursos segons necessitats en salut.» D’això jo crec que ningú hi estarà en 
contra, però, justament, la setmana passada, en aquesta comissió, ens estàvem quei-
xant, per dir-ho d’alguna manera, quan parlàvem dels CAP i de l’ordenació dels CAP i 
de les reobertures i de la reversió. Em mira la presidenta, perquè ella estava aquí quan 
en parlàvem. Continuem mancats de cap mena de pla que ens digui com farem realitat 
aquesta distribució de recursos, segons necessitats en salut, tenint en compte qüestions 
socials. Jo m’imagino que ja deu estar per sortir, però, clar, és que aquí ho estem de-
manant. I jo ho deia l’altre dia: «No només ho estem demanant fa sis mesos, ho estem 
demanant des del mateix dia, fa cinc anys, que el llavors conseller retallava amb una 
destral, sense mirar cap necessitat, cap determinant social i sense mirar re.» Per tant, 
en aquest sentit, és bo que això estigui en el document, però ho hem de materialitzar, i 
ho hem de materialitzar ràpid. 

Salut laboral. Surt aquesta qüestió que jo no coneixia, les empreses promotores de la 
salut, no?, que és com un pla per intentar treballar la qüestió de la salut laboral. Jo no-
més volia deixar l’apunt. Aquí tinc la Marta, que en el Ple ho va posar sobre la taula. Si 
parlem d’empreses i parlem de salut, i el document parla també de sostenibilitat, que és 
un concepte central, aprofito aquest moment per recordar aquests centenars de milions, 
potser milers de milions d’euros, que assumim entre tots quan els haurien d’assumir les 
mútues. Si el document parla de sostenibilitat, jo entenc que potser la problemàtica de 
les mútues no ha d’entrar dintre del document, però, si parlem de sostenibilitat, no es 
pot parlar de sostenibilitat mentre passen coses com aquestes. 

Pel que fa al tema de la transparència, hi ha la transparència de gestió. Parlem de 
la percepció que es pugui tenir de la transparència, o de la no-transparència, però és 
que no és només un percepció, hi ha una realitat, i no només delinqüencial, en algun 
cas concret. Hi ha una realitat que el sistema de gestió és molt complex, i vosaltres hi 
heu de fer front. Esteu al Govern, hi heu de fer front. Però, per exemple, quan un parla 
amb algú de la Sindicatura de Comptes, per exemple, no?, i obrim el debat, enorme i 
profund, sobre el que és un mitjà propi i el que no ho és, això dificulta, en molts casos, 
la transparència, i veiem com es donen problemes, diguéssim, d’adjudicacions i de 
competències greus, al nostre entendre, dintre del sistema sanitari, i, després, veiem 
que tenim un sistema que no facilita aquesta transparència i que no facilita establir, 
de veritat, quins són els punts que ens han de servir per veure si les coses s’estan fent 
bé o no.

Quan una persona de la Sindicatura de Comptes ens diu: «És que és quasi impossi-
ble saber què està passant», llavors la pilota la tenim des d’un punt de vista polític. Es-
colta’m, potser els juristes no s’aclareixen. Doncs, la direcció política, en aquest cas, del 
departament, hauria de tenir clar a què jugarem. I la transparència és això, també. 

Comença el document parlant de l’enorme importància i de l’enorme pes que d’aquí 
al 2020 tindrà l’àmbit sociosanitari, no? Perquè si admetem i veiem, segons l’Idescat, 
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que la gent es fa gran i que tindrà un paper i un pes molt més important aquesta part del 
sistema de salut...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, acabo. Doncs, això ens porta a una altra reflexió: com entomem –com entomem– 
aquesta part del sistema que veiem que és profundament no pública, que veiem que és 
profundament poc transparent –després en parlarem, en la compareixença sobre Hes-
tia. Però, si això serà tan important en els pròxims anys, hauríem de començar a pensar 
com ho fem, perquè, fins ara, ens hem mogut en una qüestió molt poc transparent, molt 
privatitzada i veiem que molt aprofitada per certs poders econòmics.

Acabo; si us plau, demano un minutet. Sempre s’ha dit que al conseller se li ha tirat 
en cara, bé, que no té experiència de gestió en la sanitat, però tots sabem que té una for-
ta formació filosòfica, no?, ha estudiat filosofia. I a mi em sembla molt bé, perquè s’han 
dit moltes paraules, s’ha dit «quinquennal» i «stakeholder», no?, en la mateixa com-
pareixença, el tema de la cooperativització, que ens preocupa, aquesta idea. No s’ha 
dit, i surt al document moltes vegades, el benchmarking. Surt per tot arreu, el bench-
marking. I jo m’alegro que el conseller tingui molts coneixements, molts més que jo, 
segur, sobre filosofia. Però, darrere d’aquesta paraula hi ha un significat profundament 
polític, i ens l’estem saltant, i ens n’estem oblidant. Sembla una cosa que segurament 
David Elvira, que..., no?, en ESADE això es fa servir molt, però no és un concepte po-
líticament neutre.

I, ara, sí que acabo. Li vull llegir al conseller –i ho vull deixar aquí com a elements 
del debat– «Procesos de subjetivación en el contexto neoliberal» –Patricia Amigot–: 
«La cultura de evaluación del rendimiento reemplaza otras formas de control, como las 
formas jurídicas que vigilan la regularidad y el cumplimiento. El rendimiento debe ser 
ahora objeto de estimulación continua. Si el examen invirtió la economía de la visibili-
dad en el ejercicio del poder –Foucault, 1975–, con la proliferación de los procedimien-
tos evaluativos, este proceso se acentúa y quien está en posición jerárquica de control 
queda desdibujado en un anonimato diluido en protocolos objetivados y pretendida-
mente neutros en un proceso de automatización de los juicios.»

Això vol dir: no diluïm, això és el Govern, i el conseller és el Govern. Quan veiem, 
també, benchmarking, es veuen poques ganes de governar, o de delegar o de diluir. I jo 
li demano, al conseller, que governi.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Popular; el diputat 
Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller i tot l’equip del Departament de Salut, per la 
presentació d’aquest Pla de salut, i també de totes les persones que l’han treballat. Una 
altra de les, no ho sé, professions, no, però sí que de les aficions del conseller és la mú-
sica, i, en aquest sentit, hem sentit una música que segurament sona força bé, segur que 
sona força bé. El que haurem de veure és si la lletra que acompanya la música està a la 
mateixa alçada que la música. 

I, en aquest sentit, jo volia fer únicament dues grans reflexions entorn del Pla de sa-
lut, una potser més filosòfica, l’altra potser més pràctica, i després algunes petites qües-
tions, poques, petites qüestions en què hem trobat poca concordança amb allò que segu-
rament nosaltres esperàvem o desitjàvem respecte del Pla de salut.

Una primera qüestió, que jo crec que ja es recull en el Pla de salut, i és un dels pri-
mers condicionants socioeconòmics que orienten el Pla de salut, és el futur envelliment 
de la societat, i, per tant, d’alguna manera, les conseqüències que això té sobre el con-
junt de la salut pública. 

Tendim a parlar, i el Pla de salut en parla, i he vist una petita correcció en les transpa-
rències que ens ha passat el conseller, que celebro, en el sentit que s’acostuma a parlar i 
acostuma a ser una dada macrosanitària de comparació i d’avaluació, l’esperança de vida. 
I, en aquest sentit, evolucionem positivament. 
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Però jo crec que hi ha una altra dada encara molt més rellevant que l’esperança de 
vida en si mateixa, que és l’esperança de vida amb bona salut, perquè a més és una 
franja d’entre quinze, vint anys, que jo crec que té molta rellevància en molts aspectes, 
perquè té, sobretot, una gran incidència sobre el sistema sanitari en general, sobre el sis-
tema sanitari públic, en particular, a causa de les cronicitats, de la coincidència de cro-
nicitats, les necessitats d’atenció, recidives, etcètera. I això consumeix, òbviament, una 
quantitat de recursos extraordinàriament important. 

En el Pla de salut no es fa referència a l’esperança de vida amb bona salut, sí que 
ho ha fet, el conseller –sí que ho ha fet, el conseller–, en les seves transparències, però 
creia important, inclús abans que el conseller en parlés, aquesta dada que moltes vega-
des és secundària però que realment, per nosaltres, creiem que ha de ser principal, no?; 
principal no només perquè exigeix una atenció a les persones d’una determinada edat, 
d’una determinada franja d’edat, sinó que jo crec que és el que ha d’orientar el conjunt 
del Pla de salut. Ha d’anar orientat a millorar precisament aquesta dada, a millorar la 
dada de l’esperança de vida amb bona salut. I això no és només amb actuacions sobre 
una determinada franja d’edat, sinó que és amb actuacions sobre el conjunt de la po-
blació en totes les franges d’edat, perquè, evidentment, treballar per millorar, reduir 
l’excés d’obesitat en els infants és també procurar una vida més saludable al llarg de 
tota la vida, i, per tant, estar en millors condicions d’arribar a una determinada edat en 
bones condicions de salut. Per tant, aquest és un element que jo crec que és important, 
no?

Segon element. Aquest és més material, i aquest, d’alguna manera –vostè en la seva 
intervenció també ho ha explicat–, òbviament, en el Pla de salut, també queda reflectit, 
des del moment en què es fa una anàlisi del compliment dels objectius del Pla de salut 
2011-2015. Òbviament, el Pla de salut té un llarg recorregut. Ho podríem comparar..., 
com un tren que està en circulació i que a mesura que va avançant, doncs, s’han d’anar 
corregint determinats aspectes perquè la marxa del tren sigui la correcta, sigui l’ade-
quada i ens permeti arribar als objectius. 

Per tant, no és una eina que neix amb el conseller Comín, perquè, a més a més, 
doncs, el treball ja és anterior, i que acabarà amb el conseller Comín, no. És una eina 
del conjunt de la societat que ja porta un temps i que es prolonga en el futur.

Per tant, els objectius que vostès plantegen en aquest Pla de salut –li rectifico allò 
que vostè ens ha dit– no són uns objectius de cinc anys. No –no, no. Repassi el Pla de 
salut i veurà que no. Quan en el mateix Pla de salut vostès exposen els vint-i-vuit objec-
tius, veurà que els tretze primers objectius no comencen ara, no és un objectiu a cinc 
anys, és un objectiu a deu anys. Comencen el 2011, es prolonguen al 2015, fins al 2020. 
Però l’horitzó, el temps, el període d’aplicació d’aquests objectius és de deu anys. I això, 
home, permeti’m que li ho digui, també és a favor seu, eh?, perquè és menys exigent que 
si realment fos a cinc anys. Òbviament, reduir un 10 per cent o un 5 per cent en cinc 
anys o en deu anys, doncs, és, òbviament, molt diferent. 

Per això, jo creia que és important que els indicadors, que els objectius..., n’hi han 
molts que s’arrosseguen del passat, n’hi han molts dels quals ja hem adoptat actuacions, 
n’hi han molts que han evolucionat, uns positivament, i, per tant, cal continuar incidint 
en aquelles polítiques que han permès que aquests indicadors evolucionin positivament; 
d’altres no han evolucionat positivament. Requereix, evidentment, l’anàlisi de per què 
no han evolucionat positivament, i, si és possible, adoptar les mesures correctores ne-
cessàries. I, en aquest sentit, jo crec que aquest és el valor del Pla de salut, no?

Per tant, en aquesta tasca que ha de fer el pla d’avaluació d’objectius a partir de 
l’avaluació d’indicadors, és important conèixer també quin és el punt de partida, i no 
l’hem trobat. Dels tretze objectius que he dit que s’arrosseguen del Pla de salut anterior, 
tenim les dades de partida, perquè estan en l’avaluació del Pla de salut 2011-2015, però 
d’aquells objectius que apareixen nous, és a dir, del 14 fins al 28, la meitat dels objec-
tius, que apareixen nous o que apareixen modificats amb relació a aquest Pla de salut, 
no tenim les dades de partida per poder fer les avaluacions. No és absolutament res molt 
criticable, però, home, sí que és simptomàtic..., que crec que estaria bé dir: «Escolti’m, 
avui estem aquí, i, per tant, l’objectiu que ens marquem d’aquí a cinc anys és aquest al-
tre objectiu, per tal que després, quan fem l’avaluació anual, doncs, tinguem les dades 
perfectament clares.
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Aquestes eren les dues grans consideracions que li volia fer. Després, tres petites 
consideracions molt més específiques. Fa poques setmanes, conseller, al Ple del Parla-
ment aprovàvem una moció, la número 39, sobre política sanitària, que feia relació a la 
salut bucodental. Se’n recorda? (Pausa.) Un dels punts d’aquella moció li demanava, al 
Govern, que totes aquelles previsions que es feien en aquella moció, que es va aprovar 
amb un ampli suport parlamentari, s’incloguessin en el Pla de salut 2016-2020. Ni una 
paraula. Zero. Ni una paraula. És més –és més–, si m’ho permet, li ho diré: hem anat 
enrere, perquè el Pla de salut 2011-2015 sí que parlava de mesures, poques, en l’àmbit 
de la salut bucodental. En el Pla de salut 2016-2020 no s’hi fa absolutament cap referèn-
cia. I aquesta és una moció que va ser aprovada en el Ple del Parlament fa poquíssimes 
setmanes. Per tant, permeti’m que els retregui, com a mínim, aquesta manca d’atenció a 
allò que els ha manat el Parlament.

Segona qüestió. Es fa referència al servei d’emergències mèdiques, i es fa una avalua-
ció, si m’ho permet, conformista. Es diu: «En el cas de risc vital, més del 90 per cent de 
la població rep atenció abans de vint minuts», etcètera. Jo crec que val la pena analitzar la 
situació del servei d’emergències mèdiques en la situació actual, que s’està vivint ara, en 
aquest moment. I jo crec que aquell conformisme que mostra el Pla de salut amb relació a 
aquest tema no pot ser exactament el mateix. I hem de ser, segurament, una mica més crítics. 

Hem analitzat amb detall el document d’anàlisi que va fer l’Aquas amb relació al 
servei d’emergències mèdiques i les modificacions que ha sofert en el nou concurs. I sí 
que hem vist que alguns temps de resposta han millorat, però també hem vist que molts 
altres temps de resposta han empitjorat. I, per tant, jo crec que val la pena una anàlisi 
més crítica –una anàlisi més crítica– del servei d’emergències mèdiques.

I un darrer element; un darrer element que, segurament, és molt repetitiu, en torna-
rem a parlar aviat, va ser ja fruit del primer pla que vostè va aprovar al Govern, però que 
no ens ha vingut a presentar al Parlament, i nosaltres li ho hem demanat, que vingui a 
presentar al Parlament... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Santi Rodríguez i Serra

...el pla de les llistes d’espera –acabo, presidenta, es l’últim tema que em queda–, el 
pla per reduir les llistes d’espera, no? Perquè, després de tot, un element importantíssim 
perquè hi hagi equitat en el sistema sanitari públic, perquè hi hagi universalitat en el sis-
tema sanitari públic i una forma de reduir les desigualtats en el sistema sanitari és que 
les llistes d’espera –i fixi’s bé en el que li diré– no es redueixin a zero, eh?, sinó que si-
guin assumibles –que siguin assumibles.

El que no podem compartir de cap de les maneres és justificar les llistes d’espera. 
Com han... (Pausa.) Sí, sí, conseller, sí. Quan el Pla de salut parla de les llistes d’espera, 
diu: «És característic del sistema sanitari públic.» Bé, escolti’m, no em conformo –no em 
conformo. Nosaltres volem que les llistes d’espera, que no s’eliminaran, i això ho tenim 
tots claríssim, no s’eliminaran, però sí que han de ser perfectament assumibles. I sí que 
no han de ser motiu de discriminació. I, per tant, és un element que nosaltres conside-
rem important i que tampoc no hem vist suficientment adequat en el Pla de salut, sufi-
cientment tractat en el Pla de salut. Ja ho dic, sabem de l’existència d’un pla específic per 
reduir les llistes d’espera, però ens agradaria tenir un debat monogràfic amb el conse-
ller presentant-nos aquell pla, i, a més a més, explicant-nos si les actuals circumstàncies 
del Govern, és a dir, sense un pressupost aprovat, tindran o no tindran incidència sobre 
aquell pla, i, per tant, si aquell pla continua sent vàlid o no continua sent vàlid.

Conseller...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Santi Rodríguez i Serra

Acabo –acabo–, presidenta. Conseller, amb el temps veurem si la lletra s’adequa a 
la música.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara és el torn de la CUP - Crida Constituent; 
la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Gràcies. Bon dia, conseller. Bé, gràcies per la compareixença. Mirant el Pla de salut, 
no?, si un fa una primera lectura en diagonal, pot dir: «Bé, això sona bé.» Ara, si entrem 
en el detall, és quan nosaltres comencem a trobar-hi mancances, i, en algun cas, fins i 
tot, alguna incongruència, eh? 

M’explico. Nosaltres, el mes de febrer, quan ja va comparèixer en la seva primera 
compareixença aquí, vam dir que si parlàvem de determinants de salut ens trobaríem, 
que enteníem que era la manera d’abordar-ho, que si parlàvem de desigualtats ens troba-
ríem. Però tenim la sensació que al llarg del Pla de salut es parla molt de grups vulne-
rables, entenent-los com..., són grups vulnerables per una fatalitat, no? En el fons, és..., 
parlem de canviar l’estil de vida de persones, i en veiem exemples quan es parla de salut 
infantil, de canviar l’estil de vida d’infants i adolescents, però hem d’entendre –vostè 
deia, no?: «Hi ha onze consellers de Salut al Govern»– que no podem canviar estils de 
vida de persones si no canviem l’entorn, si no canviem moltes altres coses que hi van 
relacionades. I, per tant, queda com una cosa, aquí, aïllada i no entrem en la globalitat.

És a dir, ens agradaria veure, quan analitzem el Pla de salut, quantes vegades parlem 
de grups vulnerables i quantes vegades parlem de classes socials, perquè, en el fons, del 
que moltes vegades estem parlant és de classe social, i no tant de grups vulnerables. I en 
el fons, no?, aquí hi ha una diferència.

Ha sortit..., vostè ho ha dit i algun altre grup parlamentari ha parlat de desigualtats 
vinculades a crisi, i, home, sí, clar, la crisi ha aguditzat les desigualtats, però les des-
igualtats són inherents al sistema. (Veus de fons.) Sí, sí, però vull dir que a mi..., a nos-
altres ens agrada posar-ho sobre la taula sistemàticament, perquè entenem que, quan 
parlem de desigualtats, hem de parlar de sistema i hem de parlar de sistema en el qual 
vivim, per entendre què és o com hem d’abordar, d’una manera multidimensional, la sa-
lut a partir de les onze conselleries i de tot el que sigui necessari.

Després, una cosa que sona bé, com..., el diputat del PP parlava que la música sona 
bé, jo diria: parlem de participació, evidentment, perfecte. Però, també, fem-ho de for-
ma efectiva. És a dir, cal concretar i desplegar quin és el nivell de participació, supe-
rant també aquesta idea que ha sortit en algun moment –que ja el diputat de Catalunya 
Sí que es Pot ha dit–, que els professionals, els propietaris..., podríem abordar-ho des 
de moltes dimensions, no? Però despleguem el nivell de participació i de decisió dels 
agents socials, també, dels agents socials de salut. És a dir, parlem de moviments so-
cials de salut, de moviment veïnal, dels treballadors de la salut, més enllà dels profes-
sionals. És a dir, hi ha els professionals de salut i hi ha treballadors. I, per tant, quan 
parlem de participació també hauríem d’incorporar totes aquestes dimensions.

En tenim exemples, en tenim alguns exemples concrets, quan parlem d’això, com 
podria ser, en el cas de Barcelona, en el CAP Vila de Gràcia, tot el procés que s’ha fet 
aquí a Barcelona, on han intervingut diferents agents en la presa de decisions.

Però també fem-ho en el que és l’elaboració i l’avaluació, és a dir, no ens centrem no-
més en algunes coses concretes. És a dir, abordem la participació en totes les fases d’ai-
xò, perquè és aquí on, realment, també, es converteix en participació efectiva i positiva. 
Però, per tant, com dèiem, és a dir, surt al llarg de tot el Pla de salut, la participació. No-
saltres diem: «Està molt bé. Vegem en què es concreta i anem més enllà, perquè creiem 
que això és important.» 

I, aquí, és on hi ha un tema que, del Pla de salut, ens falta, no? Ha sortit també. Vostè 
deia: «No es pot imprimir tot.» Però, en algun lloc, hi ha de poder ser, la participació en 
l’elaboració del pla. Perquè entenem que hi han participat molts actors, molt diversos, 
però que cal tenir en compte, en l’elaboració, qui hi ha participat, també, perquè són 
actors que pertanyen a sectors diferents, però que també pertanyen a classes socials di-
ferents, i que, per tant, tenen interessos oposats. I per entendre, llavors, a què s’arriba i 
com s’hi arriba, on s’arriba, és important tenir, també, aquesta radiografia i aquesta fo-
tografia de tothom que hi ha participat, per així poder fer una anàlisi més general.

Algunes observacions, també, més generals, no? És a dir, en alguns dels objectius, 
considerem, o quan es detallen més algunes de les línies, que ens manca, en alguns ca-
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sos, no?, saber per què s’arriba a alguns objectius concrets o alguns indicadors, o que 
ens hi manquen indicadors. És a dir, n’hi ha alguns que són molt específics, que parlen 
de percentatges concrets, però que després no es detalla com els podrem assolir en un 
temps determinat, o com els podrem avaluar. És a dir, hi ha..., no?, és evident que quan 
parlem de plans i d’objectius, en aquest cas, parlem d’objectius específics, mesurables, 
volem que siguin realistes. I, aquí, en alguns casos, veiem que o són molt específics 
però no sabem com hi arribem ni com els avaluem, o són molt genèrics, i, per tant, tam-
poc sabem com podrem arribar-hi.

Més enllà d’això, algunes qüestions més aterrades que poden ser com fotografies 
parcials que no tenen la visió global del Pla de salut però a què ens interessa poder abai-
xar la lupa, no? És a dir, quan parlem de salut pública: primera, algú pot considerar que 
ara faré una observació molt formal, però, per nosaltres, no ho és, és la línia 3, Pla de 
salut, salut pública, la línia 1. És una qüestió que es pot considerar formal, que per nosal-
tres això té un punt... No passa res. Ara, no?, és a dir, és una qüestió de com ho ordenem.

Quan parlem de salut pública, hem de tenir clar que és el pal de paller de qualsevol 
sistema de salut i sanitat, no?, i, per tant, d’aquí venia aquesta observació més formal 
però que tenia un punt. I, aquí, a nosaltres ens agradaria poder incorporar-hi..., o que 
hi hagués una referència específica a tot el que té a veure amb salut laboral com a eix 
central del benestar de la població, també, que tot això es tingués en compte, que es po-
gués, també, incorporar, aquí, aquest tema, i que, per tant, quan parlem també de les 
empreses promotores de salut i d’un pla pilot que no està concretat, potser ens plante-
géssim també fer un pla pilot o fer un pla de bones pràctiques de l’ICAM, ja que parlem 
de salut laboral, i, llavors, analitzem també això, i podem veure com casen les coses.

En aquesta línia, no?, o seguint aquest fil, en el tema de salut laboral, a la línia 6 es 
parla del col·lectiu o de les malalties de síndrome de sistema central. Nosaltres creiem 
que, més enllà del que hi ha aquí en el Pla de salut, hauríem i caldria posar una especial 
èmfasi en aquest col·lectiu, i, sobretot, en els protocols d’atenció i avaluació d’aquestes 
malalties, per evitar l’actual injustícia que s’està produint. És a dir, aquí, a més a més, 
estic posant sobre la taula demandes concretes d’un moviment social, que és la PAI-
CAM, la plataforma d’afectades per l’ICAM, que s’ha llegit el Pla de salut en quaran-
ta-vuit hores i fa una sèrie d’observacions, no? I, per tant, crec que és important també 
poder-les posar en valor, perquè han fet l’esforç de poder veure com s’hi poden sentir 
més representats, com s’hi poden sentir més recollides i com es pot treballar millor, no? 

Les referències o el que ells volen posar sobre la taula, que és evident i que ja ho sa-
bem totes, és que, actualment, pel funcionament precari o per la manca d’unitats espe-
cífiques, les persones malaltes de síndrome de sistema central, que a Catalunya superen, 
o es calcula, en aquest càlcul aproximat, més de 200.000 persones, es veuen obligades 
a ser ateses o pels metges de capçalera, que no són especialistes, ni estan especialitzats, 
o a pagar una atenció mèdica específica, no?, i que, per tant, això genera, també, des-
igualtats o no facilita l’accés a aquesta salut que creiem necessària o a aquest sistema de 
sanitat que creiem necessari.

I, a més a més, se’ls obliga a recórrer als tribunals perquè se’ls reconegui el dret 
a la incapacitat. Hi ha pensions denegades sistemàticament, pel que dèiem abans, per 
l’ICAM, no? I, per tant, ells busquen d’alguna manera que aquí es reculli millor la seva 
especificitat, perquè és un sector de població molt ampli, molt invisibilitzat i que cal que 
en el Pla de salut quedi recollit.

I una altra cosa molt concreta, també, d’un col·lectiu concret, que és una reivindica-
ció que demanen i que crec que és..., parlem de model d’atenció a les persones «trans», 
d’un model integral, respectuós, no patologitzant, amb acompanyament, atenció indivi-
dualitzada i presa de decisions consensuada, però el que ells diuen és: «És un sistema 
on hi ha dues-centes persones en llista d’espera que tardaran quinze anys a ser opera-
des.» Aquí va més enllà del Pla de salut, però fem alguna cosa per agilitzar això.

I, per anar acabant, vostè deia aquí, o ha fet cara, quan el diputat de Catalunya Sí 
que es Pot ho ha tret: «No parlem del model de gestió.» No i sí. Evidentment, no es parla 
de model de gestió quan parlem del Pla de salut, però, de manera transversal, el podem 
anar trobant. I, de fet, en alguna línia, no?, hi ha algun punt més específic, a la línia 11; 
en el fons, el que ve a dir és que aprofundim en la gestió, o en una part del model que ja 
existeix, que sap perfectament que nosaltres no compartim, i ens hi oposem.
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I, per tant, aquí, sí que ens agradaria que es tingués en compte. Perquè, a més a més, 
quan parlem de la gestió descentralitzada, que pot ser positiva quan parlem de territoris 
i parlem de diferents regions sanitàries, etcètera, i és positiu que hi hagi una gestió des-
centralitzada, cal que hi incorporem els riscos que això pot tenir, cal que incorporem 
els riscos que pot suposar això sense un control o sense una bona pauta i sense una bona 
directiva, de participació del sector privat amb afany de lucre en tot aquest procés, on 
anem perdent el control o on anem delegant, no?

I, per tant, creiem que aquí és important posar això sobre la taula i que es tingui en 
compte, si no és en el Pla de salut, d’alguna manera, quan anem desenvolupant-lo i quan 
anem treballant-lo, que aquestes coses s’incorporin i es vigilin, o s’especifiquin en les 
avaluacions intermèdies en el procés de desenvolupament, per evitar aquestes coses.

I una última observació. Molt d’acord amb l’Agència Catalana del Medicament. Ja 
ho va dir vostè el mes de febrer. Nosaltres ho compartim. Ara bé, anem a veure com 
la fem, quina gestió té l’Agència Catalana del Medicament, quins criteris utilitza de 
cost-benefici o no, i que realment estigui subordinada als criteris preventivistes, de pre-
venció, i no tant al «post», per tant, no tan subordinada als criteris empresarials o de les 
farmacèutiques.

Jo, de moment, ho deixaria aquí. Si un cas, després, si puc fer algun matís d’alguna 
cosa..., i, si no, moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, ara és el torn del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí; la diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Moltes gràcies, presidenta. Benvingut, conseller. Benvingut, tot el consell de direc-
ció que forma part..., les persones més estratègiques, sigueu benvinguts. Algunes cons-
tatacions, algunes reflexions i també alguna ampliació d’informació, conseller.

Constatació: és evident que el sistema sanitari ja és una estructura d’estat, és un or-
gull de sistema construït des del primer mapa sanitari. Una altra constatació és que mal-
grat l’infrafinançament, que és cert que existeix, els resultats en salut són bons. 

Una altra constatació: treure orgull de la transparència. Tota la que escaigui i més, 
per garantir tots els temes de processos administratius, de contractacions, de concur-
sos, tot el focus necessari i tota la transparència. Però no hi ha millor transparència que 
aquella que és capaç de fer un retorn social, des d’un punt de vista de quins són els re-
sultats. La transparència més cabdal i més importantíssima –l’altra és bàsica, evident-
ment, però– també és aquesta, en tot cas, la de realment poder saber exactament quins 
són els resultats. Cap altre servei, cap altra política que no sigui aquesta, realment, per 
poder valorar, i, fins i tot, per poder, doncs, diguem-ne, prioritzar en el futur tot allò..., 
per, d’alguna manera o altra, tenir major coneixement.

El Pla de salut –ho ha dit vostè mateix, conseller, i també ho han dit les altres perso-
nes– és el conjunt de mil persones, un grup de treball que fa més d’un any que treballa; 
jornades, via web, hi han participat, doncs, diguem-ne, l’Administració sanitària, pro-
veïdors, societats científiques, col·legis professionals, altres departaments de la Genera-
litat, universitats, món local, associacions, pacients, etcètera. 

Per tant, és un pla de salut, en aquest sentit, que agafa moltes derivades, agafa molts 
inputs, agafa moltes disciplines professionals, agafa moltes inquietuds socials. I, per 
tant, tenim la tranquil·litat, si més no, que és un pla de salut amb ànima. Que hi pot ha-
ver errors, com tot, des del punt de vista que la posada en funcionament..., totes les co-
ses, perquè la realitat és dinàmica. I, a vegades, en la lectura, també, del compliment 
d’aquests plans de salut, amb bona voluntat o no tanta, també hi pot haver després, a 
posteriori, discursos diferenciats. Però el que és evident és que, si hi han intervingut mil 
persones més d’un any, vol dir que la voluntat és de copsar les realitats i les necessitats, 
el coneixement, el talent, les disciplines, i, sobretot, també, les inquietuds. I això és molt 
important. No es fan tants plans d’altres àmbits sense partir d’aquest treball de més d’un 
any amb tanta gent.

Això és una de les constatacions. Algunes reflexions, també. En el conjunt del pla es 
parla també del que és recuperar les set regions en lloc de les dues del mandat anterior. 
En algun moment, això també s’ha comentat, no? Res a dir i molt a fer, conseller. Rep-
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te important. I, en tot cas, si m’ho permet, em canvio per un segon i em poso el barret 
d’alcaldessa, no?, perquè amb les responsabilitats de molts ajuntaments, també d’aquells 
que són ajuntaments petits, doncs, com trobem l’equilibri entre que, lògicament, tots 
plegats, vostès com a primera Administració, i, lògicament, els responsables públics de 
la primera autoritat de cada municipi, doncs, han de fer front a les necessitats, però els 
mitjans són pocs.

Per tant, molt bé, quant a..., res a dir, hi insisteixo, molt a fer, molt ambiciós, molt de 
sentit, des d’un punt de vista d’interès general, els felicito, però, sobretot, que els ajunta-
ments no acabin coixejant, perquè ja saben vostès que, amb la voluntat de servir, doncs, 
lògicament, els nostres conciutadans, no sempre s’acompanya, això, amb els recursos, 
no?

Per tant, felicitats. No cal dir que, en tot cas, la interpretació de l’LRSAL és la que 
és, però, lògicament, com que la principal interpretació és la del deure públic i la de do-
nar resposta als nostres conciutadans, de lleis sense ànima no en volem ni una.

Alguna reflexió més. Vostè ho comentava abans, que des d’un punt de vista, di-
guem-ne, del Govern tots són consellers de Salut. Jo crec que tots són de tot, perquè, lò-
gicament, és únic i solidari, però també des d’un punt de vista de la cambra parlamentà-
ria, i vostè ho sap, conseller, perquè ha estat abans, doncs, diputat, lògicament, la cultura 
transversal del coneixement, de les necessitats, de la informació i de tot allò que es tras-
llada a les diferents comissions, lògicament, la salut també sorgeix no únicament en el 
lloc de salut, que és on toca, sinó també, doncs, en el d’infància i en el de benestar social 
o afers socials, per entendre’ns, no?

I quelcom molt comú en les diferents comissions, lògicament, és el tema de la sa-
lut vinculat amb la infància, com hi he fet referència, però també tot el tema de la salut 
mental. Vostè n’ha fet una breu informació. També se’n parla, però m’agradaria apro-
fundir-hi i també fer-me, si se’m permet, ressò del conjunt de les comissions, que sem-
pre hi han aquelles qüestions que, lògicament, des d’un punt de vista de societat global, 
és important que surtin, no?

Vostè ho ha comentat, no?, i, quan parlava... Perquè hi han tres eixos de la informa-
ció que vostè ha traslladat, que ens preocupen de manera..., no «ens preocupen» sinó..., 
perquè creiem que són cabdals en els eixos. Partim de la base que estem parlant, sem-
pre, que el Pla de salut ha de garantir la universalitat, que el Pla de salut ha de garantir 
l’eficiència, ha de garantir l’equitat universal i justa, per tant, si això ja és l’ADN, com-
partit per totes les forces polítiques, i, lògicament, per vostès, que són els que estan al 
capdavant, doncs, de la responsabilitat, sí que hi han tres elements que vostè ha parlat, 
però en què nosaltres voldríem insistir una miqueta, i que crec que s’hi pot aprofundir 
una miqueta més.

Ho ha dit molt clar, quan parlava dels objectius: «No es pot fer tot en tot moment.» 
I no hi ha re pitjor –no hi ha re pitjor–, doncs, que anar a ulls clucs, no?, a l’hora de valo-
rar. D’aquí, doncs, la gran tasca per part de les conclusions que ha tret Aquas, i que ens 
pot, diguem-ne, en aquest sentit, guiar d’una manera clara. Vostès, alguna vegada, m’han 
sentit en el plenari que parlo que no hi ha pitjor empresa –i entesa com a empresa la capa-
citat de l’aportació des d’un punt de vista de la nostra voluntat política, ideològica i de 
compromís amb l’interès general– que prendre les decisions a partir de los dedos flotan-
tes, eh?, la teoria de los dedos flotantes que algun company m’ha sentit, i que m’ha sentit 
també el mateix conseller. I, per tant, la feina excel·lent de l’Aquas, els indicadors, el tre-
ball, tot això és, diguem-ne, jo crec que és d’una societat, en aquest sentit, d’excel·lència.

Però, certament, això ha de tenir un retorn, ha de tenir una anàlisi, ha de tenir unes 
prioritzacions, i que, en aquestes prioritzacions, també hem de ser capaços contínua-
ment de preguntar-nos que, més enllà, hi insisteixo, en les realitats dinàmiques, la di-
rectora general de Planificació ho deu saber constantment, que una cosa és el paper i les 
conclusions, que són importants i tal, però que la realitat sempre és molt dinàmica, i, 
per tant, això requereix també aquesta adaptació.

Per tant, primera sol·licitud d’una informació molt més àmplia, vostè ho ha explicat, 
vint-i-vuit elements en aquesta taula d’objectius. Tot allò que cregui que... Prioritzar so-
bre prioritzar ens posarà el focus més clar, encara, no?

El reconeixement a la tasca dels professionals; vostès ho han dit, no?, i ho deia 
també, doncs, la diputada Escarp, en el tema de tot allò que té a veure, des d’un punt 

Fascicle segon
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de vista, amb el Pla de desenvolupament professional. Jo crec recordar que, en algun 
moment, en algunes de les mocions que hem acordat en el conjunt de totes les for-
ces polítiques hi ha això, no?; no hi ha re pitjor que una empresa, en aquest sentit, 
que, doncs, diguem-ne, no va millorant el talent, no va millorant el coneixement, no 
va millorant des d’un punt de vista de la formació continuada. El Pla de formació de 
desenvolupament professional continuat és, com en tots els àmbits de la nostra socie-
tat, absolutament necessari. 

I, aquí, sí que m’agradaria que, tenint en compte que als nostres professionals, que 
als professionals de salut de totes les diferents disciplines professionals, doncs, lògica-
ment, els ha tocat viure moments molt i molt difícils, el context de l’economia és la que 
és, la presa de decisions ha sigut durant una època molt –molt– difícil... Jo..., a vegades, 
quan es parla de la memòria, m’agradaria contextualitzar que la paraula de la memòria 
és fer un relat de debò del que ha passat, i el que de debò ha passat són, doncs, d’alguna 
manera o altra, també aquells condicionants polítics que vénen emanats de Brussel·les, 
agradi o no agradi, i que, moltes vegades, això ho ha fet en circumstàncies molt difícils. 
Dit de passada, no estem alliberats.

Malauradament, nosaltres tenim dues Brussel·les: la Brussel·les que és..., des d’un 
punt de vista del context de l’economia i de l’estabilitat pressupostària, i també l’ofec de 
Madrid. Per tant, tot això marca que, amb unes característiques, diguem-ne, econòmi-
ques, que són les que són..., i, en canvi, uns reptes socials, de política, diguem-ne, social 
i de garantir aquesta universalitat i tot això que parlem, no?, per tant, des d’un punt de 
vista de desenvolupament professional, important.

I, també, el tercer element del desenvolupament de la política farmacèutica i del 
medicament. Jo crec que l’accés a la innovació farmacològica, a les polítiques de pres-
cripció –molt importants– i de dispensació també són molt importants; la compra i fi-
nançament dels medicaments, la utilització dels medicaments, la pedagogia, el que re-
presenta, el grau de coresponsabilitat, des d’un punt de vista del ciutadà. Jo crec que tot 
això també és molt important, i, lògicament, l’avaluació dels resultats de l’ús dels me-
dicaments.

Res més, conseller, moltíssimes gràcies, i si ens ho pot ampliar, perfecte; gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, bé, és el torn de la rèplica del conseller, per un 
temps màxim de trenta minuts. Hi ha moltes preguntes, i, per tant, aquí sí que requerirà 
una mica d’esforç. Conseller, té la paraula. 

El conseller de Salut

Gràcies, senyora presidenta. Saben que jo he estat diputat, i, per tant, m’és fàcil po-
sar-me en el seu lloc, i això em porta a intentar sempre contestar amb una certa exhaus-
tivitat totes i cadascuna de les consideracions que m’han fet vostès, que entenc que ha 
de ser així. Espero ser capaç de poder-ho contestar tot en trenta minuts, diguem-ne, per-
què hi han moltes qüestions, però la meva voluntat, en qualsevol cas, és no deixar res 
sense contestar, i, si avui no hi hagués l’ocasió, doncs, la buscarem.

També, assenyalar una cosa abans d’entrar en matèria, que és que vostès –i estan, jo 
ho entenc, en el seu dret– han decidit obrir les seves intervencions a diversos casos, a 
d’altres qüestions que poc tenen a veure amb el Pla de salut, o gens tenen a veure amb el 
Pla de salut. No hi fa re. No tinc cap inconvenient per, també, respondre aquestes qües-
tions. Podria no fer-ho, perquè jo, avui, la meva compareixença té un tema, que és el Pla 
de salut, podria dir: «Les qüestions que no tenen a veure amb el Pla de salut avui no 
correspon contestar-les.» No ho faré. Jo estaré encantat de contestar també les qüestions 
que no hi tenen a veure. Però, simplement, constatar que són qüestions que no eren l’ob-
jecte de la compareixença d’avui, diguem-ne, no?

Al diputat de Ciutadans, senyor Soler, li agraeixo molt l’apunt que ha fet sobre do-
cència. Efectivament, és un eix que s’ha de, segurament, formalitzar de manera més ex-
plícita en el conjunt del Pla de salut. Això no vol dir que no hi hagi molts dels projectes 
del Pla de salut que estan directament vinculats a la part de docència del sistema. I, com 
deia vostè, efectivament –no ho ha dit amb aquests termes, però ja l’he entès, i ho han 
dit altres companys–: «Que se cumpla», diguem-ne, no?, que és el gran repte, no?, asse-
gurar el seu compliment.
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Una qüestió, abans d’entrar en les qüestions que m’ha plantejat vostè, no relatives al 
Pla de salut, que ara les hi contestaré, però una qüestió relativa a la formalitat, perquè 
no sé si m’havia explicat bé. Jo l’únic que volia assenyalar és que hi havia dues previ-
sions reglamentàries que, en certa mesura, es contradiuen. Una previsió que diu: «Els 
diputats han de tenir possibilitat d’accedir al document abans de quaranta-vuit hores.» 
I una altra previsió de sentit comú, que és que el Pla de salut s’ha d’enviar quan existeix, 
i el Pla de salut existeix quan l’aprova el Govern. En la mesura que nosaltres volíem te-
nir el Pla de salut aprovat abans d’anar-nos-en de vacances, perquè ens semblava que 
era una obligació política –i després faré una reflexió sobre el calendari–, en la mesura 
que, per tenir-lo aprovat per a abans de vacances, ens semblava que havíem de fer el trà-
mit d’informació davant del Parlament, abans de vacances, també, la manera d’haver fet 
compatibles aquestes dues previsions, efectivament, hauria estat aprovar el Pla de salut, 
que hauria pogut passar una setmana, que ens permetés enviar el document i que s’hau-
ria pogut fer la compareixença.

Però vostè sap que el calendari legislatiu no el decideix el Govern, que hi ha un Ple 
la setmana que ve, que vostès han decidit fer una comissió el dia 21, i que, per tant, no hi 
havia més remei, des del punt de vista de calendari, si volíem fer aquest tràmit –que, per 
deferència a la comissió, ens semblava que l’havíem de fer ara abans de l’estiu i no al 
setembre–, que enganxar de manera molt enganxada les dues, l’aprovació i la comparei-
xença davant de la comissió, cosa que ha fet que hàgim hagut de saltar-nos la formalitat, 
que jo entenc que els havíem de prioritzar a vostès, havíem de posar per davant la pre-
visió del Reglament del Parlament, que és que vostès disposin de la informació. I, per 
tant, hem decidit fer un enviament abans que el pla s’aprovi a Govern. Precisament, en-
tre els dos criteris, prioritzar el que més els afavoria a vostès, no?

A veure, vostè em diu..., jo, espero... A vegades, la meva ironia pot tenir el risc d’ir-
ritar un diputat, i no està en absolut en el meu ànim, eh? –en absolut–, per tant, perme-
ti’m una ironia, que és la següent. Jo no he aconseguit entendre si vostè considera que 
jo vinc massa o que vinc massa poc. És el que no he acabat d’entendre de la seva inter-
venció, perquè vostè m’assenyala que hauria de venir a fer aquelles compareixences que 
vostès m’han demanat, i tenen raó, i també li ho reconec al diputat Santi Rodríguez. 
Tenim unes compareixences pendents que intentaré programar de la manera més im-
mediata: una sobre el procés de trasllat de l’activitat a la comarca del Vallès Occidental; 
una altra sobre llistes d’espera. Això està pendent i això s’ha de posar en la programa-
ció, presidenta, de la Comissió de Salut. Per tant, tornant de vacances, crec que hauríem 
de poder programar aquestes dues compareixences.

Però, a continuació, vostè em diu que li sembla que algunes compareixences potser 
no li correspondrien al conseller. Les compareixences a petició pròpia són del conseller, 
és un conseller qui pot fer compareixences a petició pròpia. El conseller no pot decidir 
que vingui un altre a fer una compareixença al Parlament, només ho pot fer ell, quan fa 
una compareixença a petició pròpia. Llavors, em sembla que està, simplement, en la res-
ponsabilitat d’un càrrec com el que jo ocupo, doncs, efectivament, donar explicacions. 
Jo crec que és el que espera tothom d’un govern, que els seus membres donin explica-
cions, i, en el cas de l’enterovirus vam voler donar explicacions. M’hauria semblat molt 
covard per part meva fer-li donar les explicacions a un professional o alt càrrec del de-
partament i no fer-les directament el conseller. Entre altres coses, no és possible, perquè 
la compareixença, hi insisteixo, és una potestat que té el conseller, de comparèixer a pe-
tició pròpia davant d’una comissió de salut.

Per tant, a part que, reglamentàriament, no es correspon fer comparèixer un tercer i 
decidir-ho tu; a part, seria una covardia política, i a mi aquí no m’hi trobaran. Simple-
ment, intento complir amb les meves obligacions.

Em deia..., em parlava del SEM. Algú altre també m’ha parlat del SEM, i algú em 
deia si amb el SEM..., i amb això també ajunto la resposta al diputat Santi Rodríguez, 
que em parlava... Bé, sí, el diputat Rodríguez em parlava de conformisme, el redactat 
del Pla de salut amb relació al SEM. I vostè em feia una referència al sistema actual. 
Home, conformisme..., no crec que es pugui titllar de conformisme cessar el director 
del SEM. Em sembla que, si alguna cosa no es pot..., si aquesta decisió, que és canviar 
la direcció del SEM, si d’algun qualificatiu no es pot acompanyar és de conformisme. 
Ans al contrari, deu ser no-conformisme. Per això canvies l’equip directiu d’una em-
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presa com el SEM, perquè consideres que s’han de fer canvis. Deu ser tot el contrari del 
conformisme. El conformisme seria mantenir la situació tal com estava. 

I què s’ha fet amb el SEM? Amb el SEM, efectivament, el que s’ha fet és iniciar el 
procés de selecció del nou director des de la transparència màxima, perquè hem volgut 
fer un concurs públic. Per cert, s’hi han presentat 152 persones. Va començar... Es va 
publicar la convocatòria del concurs per a la selecció del nou director del SEM a finals 
de maig. Vostès haurien de saber, i entenc que saben, que un procés de concurs públic 
i de selecció és un procés, aproximadament, d’uns dos mesos, dos mesos i mig, i, en 
aquests moments, estem a finals de juliol. Per tant, estem exactament dins del que són 
els terminis normals i lògics d’un procés de selecció públic ben fet, que és el que s’està 
fent en aquest cas.

Ara, mentrestant, què hem fet? Un procés d’avaluació, com demanava vostè. S’ha es-
tat fent. Potser... Clar, el Departament de Salut fa tanta feina cada dia, que no hi ha marge 
possible, dins d’aquest Parlament, perquè vostès coneguin tota la feina que fa el Depar-
tament de Salut cada dia i cada setmana. Per tant, jo encantat d’aprofitar compareixences 
sobre el Pla de salut per explicar-los la feina que hem estat fent sobre el SEM aquests dos 
mesos.

S’han fet nou grups focals, amb els professionals a cada territori. Per tant, en total hi 
estan participant al voltant de cent professionals, en aquests nou grups focals, per ana-
litzar els problemes. Mentre fem el procés de selecció del director, mentrestant, l’actual 
director en funcions, que és el senyor Estany, ha activat un procés de consulta i de diag-
nòstic dels problemes amb els treballadors. Tenim nou grups focals amb més de cent 
treballadors participant-hi.

S’ha fet un retorn a tots els treballadors de l’avaluació que vostès tenen i coneixen 
perfectament, i que ha estat informada davant del Ple del Parlament –serà, perdó, el 
proper dimecres. I tant el president del SEM, que és el mateix David Elvira, com el vi-
cepresident, que avui està fent de director en funcions, han tingut trobades amb el co-
mitè d’empresa. 

Tot això és el que s’està fent, però entendran vostès que, si hem canviat la direcció 
del SEM és perquè volem que les reformes en el SEM les faci la nova direcció. I, per 
tant, entendran vostès que, en aquest procés de concurs, que té uns mesos de durada, no 
es prenguin les grans decisions de modificació o de canvi, perquè correspon a la nova 
direcció, que per això l’anem a buscar, perquè pugui fer els canvis que el SEM necessi-
ta, diguem-ne, no?

En aquest sentit, crec que contesto bàsicament les principals qüestions que em plan-
tejava el diputat de Ciutadans. Assumeixo el compromís de comparèixer tornant de va-
cances, al llarg de la tardor, pel procés de desprivatització de la gestió a la comarca del 
Vallès.

Senyora Escarp... No he dit una cosa que també volia assenyalar. Agraeixo moltís-
sim el to totalment constructiu de les intervencions dels diputats. Crec que estem fent la 
feina com toca, o intentem fer-la tots com toca, que és pensant en el benefici dels ciuta-
dans, i, per tant, les crítiques són necessàries, són benvingudes, però estan fetes, entenc, 
en tots els casos, amb ànim d’aportar, d’enriquir, de millorar. El Govern intenta fer la 
feina el millor que pot, però tot és perfectible, en aquesta vida. Per tant, les crítiques que 
poden venir dels grups de l’oposició, sempre que siguin constructives, com han estat 
avui, són crítiques molt benvingudes. Per tant, agraeixo el to, l’actitud, la intenció i el 
contingut de les coses que han dit vostès.

Vostè deia: «Una legislatura curta, un pla ambiciós, i un cert risc que aquestes 
dues coses no quadrin.» La història dels plans de salut, quina és? Que s’han fet i s’han 
anat complint. I, de conjuntures polítiques complicades, els últims trenta-cinc anys, 
n’hi ha hagut moltes. I, per tant, el Pla de salut, aquest, igual que els altres, per sort, 
han anat desplegant-se una mica protegits al marge, o sense veure’s excessivament 
afectats per les conjuntures polítiques. Ara podríem mirar quines legislatures van 
durar més, quines van durar menys, quines polítiques hi han hagut o han deixat d’ha-
ver-hi al llarg d’aquests trenta-cinc anys. Podríem veure com va anar evolucionant el 
Pla de salut i el seu compliment durant aquests anys i veuríem que això ha tingut poc 
efecte, diguem-ne, la conjuntura política. Per tant, jo crec que, en aquest sentit, no te-
nim riscos.
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Pel que fa a la Llei de salut; la Llei de salut és un compromís electoral del grup par-
lamentari del qual jo formo part. Això és una cosa, que es treballarà en el moment que 
correspongui. L’atenció integrada té un canal, un canal de construcció d’aquest canvi 
de filosofia, d’organització, canvi estructural dels nostres estats del benestar que consis-
teix a entendre que la persona està al centre del sistema de benestar i que les estructures 
de benestar que fins ara s’havien construït una mica a l’esquena l’una de l’altra han de 
començar a articular-se i posar-se al servei de la persona, i, per tant, un sistema..., una 
part del nostre estat del benestar que es diu Administració de benestar social, i una al-
tra part del nostre estat del benestar que es diu Administració de Salut, han de comen-
çar a entendre’s com un sol sistema integrat. Això té un canal, que es diu PIAISS. 

Per tant, és aquí on hem de posar-nos-hi tots, i on vostès han de focalitzar les seves 
energies a l’hora d’exigir, de proposar, de reclamar, pel que fa a l’atenció integrada. El 
PIAISS és l’espai des del qual construir l’atenció integrada, i el PIAISS ha tingut una 
etapa que ja ha culminat, que és la primera etapa del PIAISS, que és, podríem dir-ho 
així, la de la conceptualització i els projectes pilot, les experiències territorials de més 
èxit, etcètera.

I ara anem a una segona etapa del PIAISS que el nou Govern està en aquests mo-
ments plantejant, i que, tornant de vacances, perquè no tota la feina de la legislatura 
l’hem de fer en sis mesos, perquè, si no, ja l’hauríem acabat tota, diguem-ne, no?, tor-
nant de vacances, es farà una presentació pública de quins són els objectius de la filo-
sofia d’aquesta segona etapa del PIAISS. Perquè, a què hem d’anar? Hem d’anar –ja en 
faig un avançament, però avui no voldria dir més coses de les que corresponen, no és 
l’objecte de la compareixença–, en aquesta segona etapa del PIAISS, hem d’anar a al-
guns objectius estratègics, molt estratègics, per tot el territori.

No es tracta de fer plans pilot que ho toquin tot, en alguns llocs específics, sinó el 
contrari, agafar alguna peça del que ha de ser l’atenció integrada, posem per exemple, la 
integració de les històries clíniques de salut i dels sistemes de benestar social. Això és 
immens, això és una catedral, fer això, una piràmide. Sembla un problema tecnològic, i 
és un problema de canvi organitzatiu, de canvi cultural... Això és immens. Si poséssim 
per cas aquest objectiu, es tractaria d’avançar amb aquest objectiu a tot el territori, la 
integració de les plataformes d’informació d’un sistema i de l’altre. Poso aquest exem-
ple. Per tant, és en el PIAISS on hem de posar tota la nostra energia en aquesta qüestió.

Parlava vostè –m’ha agradat molt una frase que ha dit–: «Hi ha bons hàbits i després 
hi ha la possibilitat de tenir bons hàbits.» Efectivament, els determinants socials dels 
hàbits en salut de la població. 

I, aquí, parlava, vostè, també, de la desigualtat en l’accessibilitat a conseqüència 
de les llistes d’espera. Efectivament, si algun factor crea desigualtats en salut, no pel 
cantó de les causes sinó pel cantó del sistema assistencial, són les llistes d’espera. Per 
això, és una obsessió intentar reduir les llistes d’espera, perquè les llistes d’espera 
acaben abocant la població a la doble cobertura, i està estudiat que hi ha una relació 
de causa-efecte entre temps d’espera i doble cobertura, i on hi ha menys espera hi ha 
menys doble cobertura. I aquesta ha de ser la batalla de tots aquells que volem que el 
dret a la salut sigui un dret igual per a tots els ciutadans, perquè és una conseqüència 
de l’espera, la doble cobertura. El que hem de fer no és ficar-nos en si la gent es fa 
d’una mútua o no es fa d’una mútua. El que hem de fer és que no hi hagi temps d’es-
pera llargs en el sistema de salut. 

I, després, la gent ja decidirà espontàniament si l’interessa tenir doble cobertura o 
no. I la decisió de molta gent que avui té doble cobertura serà no tenir-ne. Però això serà 
una decisió lliure i individual. La nostra feina, aquí, és garantir els temps d’espera curts 
del sistema públic, diguem-ne. Per tant, ho comparteixo. Ara, saben vostès perfecta-
ment que això vol dir recursos. Per tant, quan volem reduir les llistes d’espera, acompa-
nyin-me en totes aquelles polítiques que puguin permetre incrementar els recursos de la 
Generalitat de Catalunya. Prioritàriament, reduir el dèficit fiscal de la Generalitat, que 
és, sense comparació a Europa –sense comparació a Europa–, el nivell de dèficit fiscal 
que avui ha de suportar l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Em parlava, vostè, de l’atenció primària. En atenció primària s’han de fer moltes co-
ses; tantes, que s’està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic de reforma de l’aten-
ció primària, i que s’està fent de la manera com s’havia de fer, que és participadament. 
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I, per això, el pla no està escrit, perquè si volem un procés de participació no el podem 
fer des d’un despatx en un mes. I el que s’està fent és un procés de participació –que 
alguns de vostès deuen conèixer amb més detall, i, si no, hi haurà ocasió d’explicar-lo, 
perquè també serà objecte d’explicació pública tornant de vacances, en què el pla ja es-
tarà molt avançat. 

Hi ha hagut un primer procés de participació molt ben dissenyat, molt sofisticat, 
en el bon sentit de la paraula. Hi han participat molts tipus d’experts sobre la primà-
ria, molts tipus d’actors de la primària, molts tipus de stakeholders relatius a l’atenció 
primària. És un terme no carregat ideològicament, és un terme estrictament descriptiu. 
I aquests actors han permès construir o posar les bases perquè es construeixi un primer 
document de recomanacions. I, d’aquest document de recomanacions en sorgirà, prò-
piament, el Pla estratègic de reforma de l’atenció primària, que s’haurà fet de manera 
molt participada i en un temps relativament rècord, perquè un procés participat sobre un 
tema tan complex com l’atenció primària, doncs, efectivament necessita el seu temps.

I crec que, amb això, contesto bastant a les principals qüestions que em plantejava la 
diputada. Em parlava, també, de la importància del Pla de desenvolupament professio-
nal. Efectivament, és un dels objectius importants, també, de la legislatura, que també 
serà presentat al llarg del proper curs i posat en marxa.

Sobre primària, dir-li, en tot cas, que hem d’aconseguir, a part de dotar-la millor, 
que també, el dia que la situació pressupostària del Govern ho permeti, el que hem 
d’aconseguir és, com vostè deia, incrementar tots aquests objectius que estan flotant en 
el relat sobre la primària des de fa anys, diguem-ne. Parlem que la primària tingui més 
autonomia de gestió, que la primària tingui més capacitat de resolució, que la primària 
resolgui millor el contínuum assistencial amb els altres nivells assistencials, la inter-
consulta, etcètera, tot això, han de deixar de ser conceptes abstractes per concretar-se, a 
través d’aquest pla, en objectius concrets que es puguin avaluar, i amb relació als quals 
es pugui anar avançant. Però, efectivament, sobre primària, molt d’acord amb les consi-
deracions que em feia. 

Al senyor Dante Fachin; deixi’m que li digui una cosa, sense..., jo crec que no..., 
sense afany d’entrar en cap mena de polèmica. Una frase més o menys afortunada en la 
seva formulació va ser molt mal interpretada per part de l’opinió pública. Jo he tingut 
ocasió de discutir sobre això. Per què? De què parlem, tots? Que hi ha hàbits que afec-
ten la salut de les persones, i, si tu fumes, els teus riscos per a la salut són uns, i, si no 
fumes, són uns altres. I si tu tens una alimentació saludable, els teus riscos per a la salut 
són uns, i, si no tens una alimentació saludable, són uns altres. 

Hem de ser conscients, per tant, de la part de responsabilitat individual sobre la nos-
tra pròpia salut, i l’autocura és rellevant. Ara bé, què volem explicar i què expliquem, 
nosaltres, constantment? Aquests hàbits tenen uns condicionaments socials; aquests hà-
bits tenen uns condicionaments de classe social, efectivament. El concepte de classe so-
cial, senyora diputada, com vostè sap, a mi no em fa cap mena d’angúnia, l’utilitzo de 
manera habitual amb total..., amb naturalitat, diguem-ne.

Hi han condicionants socials dels hàbits de les persones, però això no treu que, al 
final, del que estem parlant és d’hàbits de les persones, i, per tant, hi ha una responsabi-
litat de les persones sobre la seva salut –hi ha una responsabilitat de les persones sobre 
la seva salut. I la reflexió era aquesta –i la reflexió era aquesta. Llavors, jo crec que hem 
de..., no guanyem res, no?, incidint en interpretacions que no es corresponen amb la in-
tenció real d’una determinada frase, diguem-ne, no? Jo crec que no hi guanyem res, no?

Deia: «El Pla de salut com a carta als Reis.» Jo crec que l’important, aquí, és veure 
el grau de compliment dels anteriors plans de salut, o sigui, l’important dels plans de sa-
lut és que són somnis realitzables, perquè augmentar l’esperança de vida amb bona salut 
de la població és un somni, però un somni que es va realitzant, a poc a poc, d’acord amb 
els objectius concrets, quantitatius, que ens anem plantejant. Per tant, jo crec que és im-
portant agafar aquest Pla de salut des de la consciència que, efectivament, es podrà dur 
a terme, igual com s’han pogut dur a terme els altres, no? Jo crec que aquesta qüestió és 
important.

Deia: «Potser una mica més de detall a l’hora d’operativitzar, de concretar tots els 
objectius relatius a les desigualtats en salut.», no? Ho comparava amb el Pla de salut 
basc. Jo crec que, aquí, hem d’entendre el Pla de salut com el marc de referència gene-
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ral, però després hi han uns plans específics –el Pla de recerca–, però hi han els plans 
interdepartamentals, hi ha el Pinsap. I el Pinsap és el lloc en el qual s’ha de fer aquesta 
feina de detall que vostè reclama, i que jo comparteixo, sobre què vol dir lluitar contra 
els determinants socials de la salut, o compensar els determinants socials de la salut, 
disminuir les desigualtats en salut, estar allà. El grau de concreció que no té el Pla de 
salut, que Déu n’hi do el grau de concreció que té, el podem construir a través dels plans 
específics.

Una altra reflexió amb relació a què és la participació. Deixin-me que faci un parèn-
tesi. Jo crec que he de fer justícia amb tots els meus..., amb la gent que ha estat treba-
llant en aquest Pla de salut, i això també em permetrà que vostès entenguin una mica 
més aquest calendari que ens ha portat a aprovar-lo un 19 de juliol i a venir a la compa-
reixença al cap de dos dies.

El Pla de salut és un procés participat per més de mil persones, i la participació de-
mana temps. No hi ha participació sense temps. Això és així. Per tant, comprendran 
vostès que, si estem presentant un pla de salut avui, aquest procés de participació es va 
iniciar molt abans que jo entrés a la responsabilitat de la conselleria de Salut. Per tant, 
aquí hi ha hagut una feina que ha estat liderada per l’anterior equip, que ha estat aquesta 
feina de participació, que ha estat moltíssima feina, i que jo em trobo, en bona part, feta. 

I el Pla de salut, a més a més, que està, per tant, molt avançat quan arriba el nou 
equip, és un molt bon pla de salut, perquè és un pla de salut que es fa per aquesta via 
participativa; és un pla de salut 2016-2020, per tant, s’ha d’intentar aprovar, si fem bé 
les coses, a l’inici del període.

Nosaltres havíem de prendre una decisió: aprovar el Pla de salut tal com ens l’havíem 
trobat, per començar el 2016 amb el Pla de salut aprovat, o fer una cosa que és la que vam 
decidir fer, que és alinear al màxim possible aquest Pla de salut que ja ens havia arribat 
en forma d’esborrany al que són les prioritats polítiques d’aquest equip. I fer això amb 
prou temps per aprovar..., prou ràpidament per disposar del Pla de salut 2016-2020 tan 
aviat com fos possible. No hauria tingut gaire sentit que ens haguéssim donat un any per 
tornar a fer un procés participatiu nou, diferent, per intentar construir el Pla de salut en-
cara més en coherència amb el que puguin ser les prioritats d’aquest equip i acabar apro-
vant el Pla de salut el 2017, perquè llavors ja no és el Pla de salut 2016-2020, llavors és el 
Pla de salut 2017-2020.

Per tant, un esborrany molt vàlid, un document de treball construït per mil mans. 
La voluntat legítima, el dret del nou equip a incidir, enfortir algunes qüestions especí-
fiques, alinear millor aquest Pla de salut amb algunes prioritats del nou equip, això ens 
ha requerit uns mesos de feina, i és el que ens ha permès aprovar el Pla de salut abans de 
vacances i portar-lo aquí.

Per tant, aquí hi ha aquest equilibri entre trobar-se una feina feta, una bona feina 
feta, respectar una feina feta en la mesura que ha estat una feina construïda de manera 
col·lectiva, i, al mateix temps, el legítim dret nostre a posar els accents en aquelles qües-
tions que, per nosaltres, són prioritàries: desigualtats, determinants socials, etcètera, 
diguem-ne, no?

Ho dic perquè tenen raó, hauríem d’explicar bé..., i ara jo agafo un compromís con-
cret que no se m’havia ocorregut abans de la compareixença, que és que farem una me-
mòria de quin ha estat el procés de participació mitjançant el qual s’ha construït el Pla 
de salut. Crec que és molt interessant que puguem fer aquesta memòria, perquè segur 
que tot és perfectible, en aquesta vida; jo crec que d’aquesta memòria es conclourà que 
ha estat un molt bon procés de participació, però, si parlem de jornades, de grups de tre-
ball, etcètera, hem d’explicar quines jornades, quins assistents, quines dates, etcètera, 
aquestes mil persones on han estat i què han fet. Podem fer una memòria d’aquest pro-
cés de participació i segur que serà material de treball molt útil, de cara al proper Pla 
de salut, disposar d’aquesta memòria, perquè els propers responsables de tirar el Pla de 
salut 2021-2026 endavant –ho dic bé? (Pausa.) 2021-2025–, doncs, tinguin aquesta me-
mòria que els permeti plantejar el procés de participació encara millor.

En tot cas, només un aclariment. La jornada de l’altre dia sobre el big data en salut, 
era, simplement, la jornada que preveu la moció del Parlament de Catalunya amb rela-
ció a aquesta qüestió, i, per tant, no era un procés participatiu. Allò no era un procés 
participatiu. Potser aquí hi ha hagut un desajust entre les expectatives dels uns i dels al-
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tres. Nosaltres no vam plantejar mai un procés participatiu. Un procés participatiu és un 
procés que té diverses fites, diversos moments. Nosaltres hem fet una jornada, i, llavors, 
el que hem intentat és que sigui el màxim de participativa possible. 

És al revés: li hem donat un caire participatiu, a una jornada, que, en principi, sim-
plement, era una jornada que havia de garantir –simplement–, l’assistència d’una sèrie 
d’actors. I, per això, en comptes de fer la jornada en un dia l’hem fet en dos. Per això, la 
primera jornada eren diàlegs estructurats, perquè aquesta jornada fos el més participada 
possible. Per això, hem obert un procés de consulta a la web, en què la gent pot fer sug-
geriments, i que s’acabarà a finals de juliol. Per tant, és al revés: una cosa que havia de 
ser una mera jornada l’hem portat al més a prop possible d’un procés participatiu, tant, 
que alguns diuen: «Home, era un procés participatiu, llavors, l’hauríeu d’haver fet d’una 
altra manera.» Però és que, pròpiament, no ho era, diríem; era només una jornada.

Pel que fa al model. El Pla de salut no és el lloc on hem de debatre sobre el model sa-
nitari català, si per «model» estem pensant en la diversitat de proveïdors, etcètera. Això 
té un lloc. Vam fer una compareixença l’altre dia, específica, monogràfica, sobre aques-
ta qüestió. És una qüestió que mereix una reflexió tan a fons que jo inclús he fet alguna 
conferència, pròpiament a la universitat de la qual jo procedeixo, per poder fer una ex-
plicació de més d’una hora, cosa que no puc fer en el Ple del Parlament, sobre el model. 
I allà hi ha el posicionament del conseller amb relació al model sanitari català. Però per 
tal que aquesta reflexió també passés per seu parlamentària, vam fer una interpel·lació 
l’altre dia, em va interpel·lar la diputada Candini, on jo vaig tenir ocasió d’explicar qui-
na és la meva reflexió sobre el model sanitari català.

Però, en qualsevol cas, mai és el Pla de salut el lloc on determinar quin ha de ser el 
model sanitari. El debat sobre el model sanitari l’estem fent, no en el marc del Pla de 
salut, perquè no s’ha de fer en el marc del Pla de salut. El debat sobre el model sanitari 
l’estem fent a fora del Parlament i a dins del Parlament, fa dos plens, interpel·lació que 
vostès van poder escoltar. Jo crec que, a més, en aquesta qüestió m’he manifestat a bas-
tament, de manera profusa, i que està bastant clar quin és el meu posicionament.

Pel que fa als pactes territorials, simplement, una reflexió ràpida –ara no hi podem 
entrar a fons–, i és que, per nosaltres, això és un instrument. És a dir, si hem d’integrar 
en el territori els proveïdors, o no els hem d’integrar, no és un objectiu, fer-ho o no fer-
ho; és un instrument, perquè l’objectiu és millorar la salut de la gent, i curar la gent bé, 
perquè és el que la gent ens demana, que la curis bé, i tens uns recursos en el territori, i 
uns hospitals, i una primària i uns centres de salut mental. I tu has d’organitzar aquells 
recursos de la manera que et permeti fer una assistència de més qualitat. I si per garan-
tir la qualitat assistencial és bo integrar els dispositius d’un territori, els integrarem. I si 
per millorar la qualitat assistencial no és bo fer-ho, doncs, no ho farem. Però no és una 
qüestió de principis. Les qüestions instrumentals, per definició, no són una qüestió de 
principis, i el que hem de fer és plantejar els projectes assistencials de cada territori per 
intentar millorar l’esperança de vida, amb bona salut, de la gent de cada territori. I veu-
re quina és la manera d’integrar els recursos que més bé serveixen a aquest objectiu, 
sempre, com he dit, des del diàleg amb el territori, garantint el caràcter públic de la xar-
xa assistencial, sense perjudicar els drets dels treballadors. 

Això són condicions del procés: diàleg, caràcter públic, drets dels treballadors. Són 
condicions dels projectes, però els projectes han d’estar al servei d’un objectiu, i, per 
tant, no hi ha un objectiu per se d’integrar o no integrar. Seria absurd tenir l’objectiu 
de no integrar els dispositius assistencials d’un territori, com si fos una qüestió de prin-
cipis, perquè no és una qüestió de principis per definició. És una qüestió instrumental.

Sobre salut laboral, molt d’acord. Presentarem aquesta tardor, també, un encàrrec 
que, en aquests moments, està treballant l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que 
és el pla de lluita contra la infradeclaració. El frau en salut laboral és un problema com-
plexíssim, tan complex com el frau fiscal. No és només un acte de voluntat política molt 
valent, molt entusiasta, el que et permet acabar amb el frau fiscal d’un dia per l’altre, per 
desgràcia, i tampoc és un acte de voluntat política valent i valerós el que et permet aca-
bar amb la infradeclaració en l’àmbit de la salut laboral.

Per tant, des de la dificultat de l’objectiu, nosaltres estem treballant un pla ambiciós 
en aquesta qüestió. I clar que sóc el primer, i així li ho vaig dir a la diputada Marta Ri-
bas, que tinc interès que deixin d’escapar-se 2.000 milions –2.000 milions– d’euros per 
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algun forat que servirien per millorar el finançament del Departament de Salut, no? 
Per tant, en aquest tema, jo crec que ens trobarem.

Sobre transparència, en parlarem. Sobre transparència, el que sí que li he de dir, i 
agafo una reflexió que m’ha agradat molt de la diputada Candini: seria fatal tenir trans-
parència en els resultats en salut, però no tenir transparència en els processos de gestió. 
Però seria igual de fatal el contrari: seria un drama tenir transparència, molta transpa-
rència sobre els processos de gestió, sobre els mecanismes d’assignació, i no tenir trans-
parència pel que fa als resultats. 

Per tant, posem en valor la transparència que ja tenim, perquè la Central de Resul-
tats de Catalunya és única a Europa, i és el país, el sistema sanitari d’Europa més trans-
parent pel que fa als seus resultats (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –estic acabant, senyora diputada, uns tres minuts i estaré–, però 
avancem en la transparència, pel que fa als processos de gestió.

En tot cas, jo estic en diàleg permanent amb la Sindicatura de Comptes, i, efectiva-
ment, la complexitat del sistema no pot ser una excusa per a l’opacitat del sistema. I, a 
vegades, l’opacitat no ha estat deliberada ni voluntària, a vegades l’opacitat ha estat con-
seqüència de la mateixa complexitat del nostre sistema i dels seus processos de gestió. 
Escolti, molt bé, hem de fer-ho transparent, per molt complex que sigui, diguem-ne, no?

Al senyor Santi Rodríguez li he de dir que m’ha agradat molt la metàfora del tren, 
per tant, si me la cedeix, la faré servir. Gràcies, senyor diputat, compto sempre amb la 
seva generositat. Després aclarim els drets d’autor. Però crec que està molt bé, perquè és 
explicar exactament que aquí no estem davant del pla del conseller Comín, senyor So-
ler, només faltaria. Al revés, explico que jo m’he trobat una feina pràcticament acabada. 
El que hem fet és alinear-la amb les nostres prioritats. Això és un tren que fa molts anys 
que tira endavant. 

Té raó, vostè, quan em diu que hem de posar les dades de partida, i això sí que es pot 
afegir, a partir de les quals avaluarem els nous objectius, és a dir, amb quins indicadors 
avaluarem el compliment dels nous objectius. Ja li he dit que no em pot parlar de con-
formisme amb el SEM, quan s’ha cessat el director del SEM; això és tot el contrari al 
conformisme. També assumeixo la voluntat de comparèixer al Parlament amb el tema 
de les llistes d’espera. 

I deixi’m només un aclariment conceptual. Quan el Pla de salut diu que les llistes 
d’espera són característiques d’un sistema sanitari públic, potser correm un risc, que 
és que aquesta frase està destinada a ser mal interpretada, però si la interpretem bé, 
el que volem dir és que un sistema públic, per definició, és un sistema que es cons-
trueix en base a un instrument tècnic que es diu «llista». I el que hem d’aconseguir és 
que l’espera de les persones que estan a la llista sigui mínima. Per tant, el concepte, 
des del punt de vista tècnic, està ben plantejat: un sistema públic necessita una llis-
ta. El que volem és que l’espera d’aquesta llista sigui molt petita. Per tant, sempre hi 
haurà llistes, en un sistema públic, per definició. Si ho vol, en podem dir «que volem 
llistes sense espera». Doncs, potser ho haurem de dir d’aquesta manera, però enten-
guem bé que no hi ha sistema públic sense llista. I el que fem, entre tots, el dia que 
disposem dels recursos que el sistema de finançament de la Generalitat no ens per-
met tenir, tot i que el país els genera; el dia que disposem dels recursos que el país, 
avui, genera, que el país, Catalunya, el seu teixit productiu i empresarial, avui, està 
generant però que no podem posar a disposició del Departament de Salut, aquests re-
cursos, quan puguem posar-los a disposició del Departament de Salut, efectivament, 
aquell dia aconseguirem el que vostè i jo compartim, que és la reducció del temps 
d’espera de les llistes característiques d’un sistema sanitari. Esperem que la lletra, 
efectivament, acabi –acabi– corresponent-se amb la música. 

La senyora Reguant..., i jo recullo moltes de les coses que m’ha dit, perquè estic 
d’acord amb vostè, més enllà de debats terminològics; els gradients socials són relle-
vants, les desigualtats són inherents al sistema, és cert. Jo el que intentava explicar és 
que aquest sistema que té la desigualtat com una característica estructural, durant trenta 
anys, del 45 al 75, aquestes desigualtats es van reduir, i, ja ho he dit, jo, des del 75 fins 
ara, aquestes desigualtats, en general, han anat incrementant-se, i, sobretot, els anys de 
la crisi. També li he de dir: ara no és el moment de fer reflexions de sociologia, que no 
hi ha hagut cap sistema social a la història de la humanitat sense desigualtats. 
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Per tant, la..., no?, una societat sense desigualtats segueix sent un objectiu que l’es-
pècie humana ha d’assolir en el seu futur, en algun moment. Però la desigualtat ha estat 
inherent a la societat humana, des dels orígens de la societat humana, diguem-ne, no? 
Estic molt d’acord quan vostè em diu que hem de fer que la participació sigui, si ho he 
entès bé, de tothom, de tots els actors, dels moviments socials, de les associacions i en 
tot el procés; totalment d’acord, també en l’avaluació.

I un aclariment només amb relació a la qüestió dels professionals com a propietaris: 
jo el que dic és que els professionals –i també val per al diputat de Catalunya Sí que es 
Pot– són els propietaris del coneixement. No podem pretendre que els pacients siguin 
coneixedors, no?, del coneixement mèdic, seria una barbaritat que, quan arriba un pa-
cient, el metge li digui: «Va, què hem de fer? Decideixi vostè.» No; hi ha un coneixe-
ment científic i el propietari d’aquest coneixement són els professionals. I, per tant, la 
meva reflexió és: si entenem un hospital com una xarxa de coneixement organitzat, els 
propietaris d’aquest coneixement organitzat són els professionals. Per tant, els propieta-
ris de l’hospital, des d’aquest punt de vista, són els professionals. 

Ara, un hospital com un lloc on es proveeixen uns drets tan importants, on el més 
important dels drets, probablement, com és el dret a la salut, de qui és? Dels ciutadans, 
efectivament, perquè els titulars d’aquests drets són els ciutadans. Si ens ho mirem des 
d’aquest altre punt de vista i diem: «No, no, un hospital és un lloc on es garanteixen 
drets.» Llavors, l’amo de l’hospital és el ciutadà. I una cosa no és incompatible amb 
l’altra, diguem-ne, no? Són propietaris amb sentits complementaris –anava a dir «dife-
rents»–; propietaris amb sentits complementaris del mateix sistema.

Finalitzo, diputada Reguant, dient-li que la pàgina 91 del Pla de salut diu: «model 
d’atenció a les persones amb síndromes de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga 
crònica», etcètera, «desplegar el nou model d’atenció al cent per cent». I és la primera 
vegada, si ho recordo bé, que figura, això, en el Pla de salut. I, és més, en aquests mo-
ments, el nou protocol d’atenció a les síndromes de sensibilitat central s’està començant 
a desplegar. I això, seriosament, vol dir que el model de compra està adaptant-se als 
objectius d’aquest protocol, i, a més a més que li estem posant totes les garanties tèc-
niques, a més a més ho estem fent en diàleg permanent amb les entitats que estan, en 
aquests moments, satisfetes. Les entitats estan, en aquests moments, satisfetes per com 
s’està treballant el nou model d’atenció a la fibromiàlgia, a la fatiga crònica, etcètera, 
cosa que era un dels objectius molt destacats d’aquesta conselleria, com vostè sap, i, per 
ara, ens n’estem sortint. I amb les persones «trans», pàgina 91, primera vegada que surt 
en un pla de salut, «model d’atenció a les persones “trans”, integral, respectuós, no pa-
tologitzant», etcètera. I aquest model s’està treballant perquè la feina s’ha de fer; s’ha de 
fer ben feta. I serà a la tardor que, conjuntament amb les entitats..., i ens hem compro-
mès a fer l’explicació del nou model d’atenció a les persones «trans», que el tenim, que 
és el de trànsit. En aquest sentit, el que cal és estendre trànsit a tot el procés d’atenció, 
excepte la part quirúrgica, diguem-ne, no?

I, per tant, en aquest sentit, estic molt d’acord i ja estem fent el que vostè em planteja. 
No hi insisteixo més, el tema del model, vostè també n’ha parlat, jo crec que el Pla de 
salut no va d’això, per tant, si vol podem fer el debat sobre el model, i, de fet, l’hem fet, 
nosaltres hem fet una interpel·lació específica perquè no es digui que no el fem, però no 
en el marc del pla, del Pla de salut. 

I amb relació a les integracions territorials, jo convido els grups parlamentaris que 
ho plantegem en els termes que jo deia abans. Efectivament, posem tots els actors del 
territori que són més desconfiats amb relació a això a parlar per construir confiança so-
bre com hem de fer les integracions territorials per millorar la salut de la gent. 

Diputada Candini, només una..., estic molt d’acord amb el que em comentava. Quan 
jo dic que tots els consellers són consellers de salut, és veritat que el Govern és un òr-
gan col·legiat, i, per tant, tots som responsables de les polítiques de tots, però els con-
sellers de la resta de matèries són consellers de Salut en un sentit diferent del sentit en 
què jo pugui ser coconseller d’Interior o coconseller d’Agricultura. I és que l’impacte 
de les seves polítiques sobre la salut és molt més gran que l’impacte de les meves políti-
ques sobre l’agricultura o sobre la política universitària. Perquè clar que les meves polí-
tiques afecten el conjunt de les polítiques del Govern, però menys que les polítiques de 
la resta de consellers la salut. 
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Per tant, en aquest sentit, ells són més consellers de Salut, que no pas jo conseller 
d’Agricultura, per posar un cas, sense entrar en la meva predilecció o no, per la conse-
llera d’Agricultura.

Una última reflexió, i és que estem en un pla de salut amb ànima. Acabo amb això, 
certament, és la millor manera de resumir-ho; jo crec que aquest Pla de salut té cos, té 
música, té lletra, però, sobretot, té ànima. I jo crec que la manera com vostès han abor-
dat la intervenció d’avui, que és felicitant no el conseller, sinó els actors, els autors del 
Pla de salut, és una prova clara que és un pla de salut amb ànima, que ha de poder inspi-
rar, per tant, les actuacions de la conselleria de manera fecunda durant els propers me-
sos i durant els propers anys.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor conseller. Realment, jo crec que no és necessari obrir un altre 
torn; és tard, tenim una altra compareixença, per tant, crec que deixaríem aquí aquesta 
presentació del Pla de salut. Donar les gràcies, també, a les persones que ens han acom-
panyat a la taula i a les altres persones que han vingut des dels Govern, des del Departa-
ment de Salut i les altres entitats que s’hi relacionen; moltes gràcies. 

Suspenem la sessió per cinc minuts i fem el canvi.

La sessió se suspèn a la una del migdia i deu minuts i es reprèn a un quart de dues del mig-
dia i vuit minuts.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Bé, reprenem la sessió de la Comissió de Salut...

Sessió informativa amb el conseller de Salut sobre les 
informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió 
de l’Hospital Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia

355-00042/11 

...amb la substanciació de la sessió informativa de la Comissió de Salut amb el con-
seller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de 
l’Hospital Duran i Reynals a SSR Hestia.

En aquesta substanciació, si els sembla bé, donarem un temps al conseller, de quinze 
minuts, la resta de grups tindran un màxim de set minuts, i, per a la rèplica del conse-
ller, deu minuts, si els sembla als portaveus. Hi estan d’acord? (Pausa.) Bé. 

Doncs, té la paraula l’honorable conseller de Salut, el senyor Antoni Comín.

El conseller de Salut

Moltes gràcies, senyor president –«president» es diu quan és substitució de la presi-
denta? (Veus de fons.) Molt bé. 

Ja vaig dir que no tenia cap inconvenient a comparèixer, ja em vaig posar a dispo-
sició dels grups parlamentaris, i, per tant, crec que hem fet el millor, que és intentar 
substanciar aquesta compareixença com més aviat millor. Jo em limitaré, amb el quart 
d’hora de què disposo, a fer una cronologia dels fets per aclarir de què estem parlant, i, 
després, fer una reflexió més de tipus polític, al final de la meva intervenció.

La cronologia: l’any 2003 hi ha una adjudicació de la contractació de la gestió, amb 
una resolució del director del CatSalut, d’acord amb el conveni del 26 de setembre del 
2002, signat, per tant, l’any anterior amb l’ICASS, a qui? A l’empresa Fundació Sociosa-
nitària de Barcelona. Per tant, estem parlant que un conveni amb l’ICASS acaba portant 
a una resolució del CatSalut en què s’adjudica la contractació de la gestió amb modalitat 
de concessió, d’obra –important–, a una empresa, Fundació Sociosanitària de Barcelo-
na, a l’Hospital Duran i Reynals. 

El 15 de desembre d’aquell any es signa el contracte i es determina que la vigèn-
cia per a la gestió dels serveis sanitaris serà de trenta anys, en aquell contracte, eh? 
–trenta anys. A partir de quan? A partir del moment en què es posi en funcionament 
el centre. Com que era una adjudicació amb la modalitat de concessió d’obra, primer 
s’havien de fer les obres, i, per tant, els trenta anys començaven a comptar a partir 
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del moment en què les obres estiguessin finalitzades i el centre es posés en funciona-
ment. 

L’adjudicació es fa per mitjà de concurs públic i només es presenta aquesta entitat, 
només es presenta la Fundació Sociosanitària de Barcelona, eh? Per tant, es pot dir que, 
en l’adjudicació, la naturalesa jurídica de l’entitat no deu ser rellevant perquè la natura-
lesa jurídica de l’entitat és rellevant quan hi han diverses entitats que concorren. Llavors 
sí que es pot tenir en compte si la naturalesa jurídica ha de determinar la preferència 
cap a un dels concurrents o cap a un altre. Però en el moment en què només hi ha una 
única entitat concurrent, doncs, és evident que la forma jurídica de l’entitat, en aquell 
cas, no té transcendència i no és determinant. És a dir, aquella entitat hauria guanyat el 
concurs independentment de si era una fundació o no era una fundació.

El 2006, ja s’han acabat les obres, s’inicia l’activitat. I, per tant, la vigència del con-
tracte hem dit que era de trenta anys, doncs és fins l’any 2036, eh? I, com deia, el centre 
sociosanitari s’instal·la a dins del recinte de l’Hospital Duran i Reynals, a l’Hospitalet. 

2014: aquí hi ha els fets dels quals ha parlat la premsa en els últims dies... Vaig mi-
rant el temps, aquí; perfecte. Hem de parar a quinze, eh? (Pausa.) Perfecte.

El 2014: Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justí-
cia, 2 de juliol, aprova l’acord d’escissió parcial de la Fundació Sociosanitària de Barce-
lona a favor de la Clínica Secretario Coloma, que és l’empresa que, posteriorment, es va 
convertir en SSR Hestia, SL, eh? I aprova l’acord d’escissió parcial de la fundació cap 
a la Clínica Secretario Coloma i la modificació i la datació dels estatuts de la fundació. 

Dinou de desembre del mateix any: resolució del director del Servei Català de la 
Salut, on es fa l’autorització de la cessió de contracte, eh? Aquesta seria la decisió, di-
guem-ne, que ha estat objecte d’atenció per part dels mitjans. Hi ha una cessió de con-
tracte del Servei Català de la Salut; fa aquesta autorització de cessió de contracte per 
mitjà d’una resolució, hi insisteixo, del director de la Fundació Sociosanitària que, en 
aquell moment, ja s’havia canviat el nom i es deia Fundació Hestia, a favor de l’empresa 
SSR Hestia, que abans es deia Clínica Secretario Coloma. Per tant, aquí no ens confon-
guem amb els canvis de nom. Una fundació que canvia de nom fa la cessió del contracte 
a una empresa que canvia de nom, eh? Al principi es deien Sociosanitària de Barcelo-
na i Clínica Secretario Coloma, i quan..., i en el moment de la cessió de contracte, ja es 
diuen Hestia, tant la fundació com l’empresa. D’acord. 

El 29 de desembre del 2014, l’ICASS autoritza la subrogació del contracte, que està 
a l’origen de tot el procés, per tant, també el Departament de Benestar. 

2015; aquí, un tecnicisme jurídic administratiu però que és important tenir clar: la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, per tant, novament el Departament de 
Justícia, signada per autorització del conseller perquè és preceptiva la signatura del con-
seller, aprova la inscripció d’aquesta escissió parcial de patrimoni de la Fundació Soci-
osanitària o Fundació Hestia cap a SSR Hestia. És a dir, hi ha un acte del 2 de juliol del 
2014, que és aprovar l’acord d’escissió que pren la fundació i hi ha un altre acte, que és 
l’acte del 10 de març, un acte administratiu del 2015, que és inscriure aquesta escissió 
parcial, eh? Són actes diferents que es produeixen amb uns mesos de diferència.

L’11 de març de l’any 2015, hi ha un informe favorable de l’assessoria jurídica al Cat-
Salut amb relació a l’efectivitat de la subrogació del contracte subscrit entre el CatSalut i 
l’ICASS amb la Fundació Hestia. El 16 d’abril hi ha l’informe favorable de la intervenció 
delegada; aquí hi ha, també, no la intervenció només dels departaments sinó de la in-
tervenció delegada per tal d’incorporar, a l’expedient, l’autorització del Departament de 
Benestar, per tant, la resolució de l’ICASS que autoritza la subrogació. I, finalment, l’11 
de maig finalitza el procés en què hi ha una resolució del director del Servei Català de la 
Salut en què declara, efectivament, que l’entitat SSR Hestia subrogada amb efecte de l’1 
de juny de 2015 en els drets i obligacions de la Fundació Hestia. 

És a dir, la cessió de contracte passa a ser efectiva quan ja ha estat inscrita l’escissió, 
eh? Si volen, el resum és: s’aprova l’escissió, s’autoritza la cessió del contracte, s’inscriu 
l’escissió i es fa efectiva l’autorització del contracte. Justícia aprova l’escissió, Salut au-
toritza la cessió del contracte. Però aquesta cessió del contracte no és efectiva. Després, 
Justícia inscriu l’escissió, Salut resol que ja és efectiva la cessió del contracte, d’acord? 

En relació amb això, i un cop acabada la cronologia; per tant..., bé, abans de passar 
al següent punt, eh?, important, eh? És a dir, l’efectivitat d’aquesta subrogació està con-
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dicionada a la inscripció de l’escissió en el registre de fundacions de la Generalitat, que 
és el que es va produir el 10 de març del 2015, eh? Fins que no està inscrita, no es pot 
fer efectiva. Per això hi ha dos actes de cada departament encavalcats, l’un darrere de 
l’altre, molt bé. 

Consideracions des del punt de vista jurídic, molt breus, i consideracions des del 
punt de vista polític: el procediment de cessió de contracte és un procediment que està 
regulat per la Llei de contractes del sector públic. O sigui, hi ha una llei que explica com 
s’han de fer les cessions de contracte. I diu: «Es pot fer una cessió de contracte quan 
l’entitat beneficiària d’un contracte hagi portat a terme, com a mínim, una quinta part 
del contracte, quan garanteixi les condicions de solvència tècnica i econòmica i quan 
tingui l’autorització de l’Administració.» Complia, l’entitat, aquestes condicions que de-
termina la llei? Absolutament, sí. 

Per tant, aquest procés de traspàs d’una activitat d’una entitat a un altra, eh?, aquest 
procés de cessió de contracte és legal? És perfectament legal. És un procés que s’ha fet 
d’acord amb la llei, d’acord amb el que disposa la llei, i, en aquest sentit, no hi ha cap con-
sideració a afegir, diguem-ne, és un procés que s’ha fet d’acord amb la legalitat vigent.

Insistim que la forma jurídica no va ser determinant en el moment de la concessió, 
en el moment de l’adjudicació, per una raó de lògica; és inapel·lable això. I és que no va 
haver-hi cap altra entitat, i, per tant, si només hi concorre una entitat i compleix les con-
dicions tècniques, com que el concurs no exclou les entitats amb afany de lucre, doncs, 
en aquell concurs, si hagués sigut una entitat amb afany de lucre, doncs, també hauria 
guanyat el concurs, perquè el plec de condicions d’aquell concurs, doncs, no preveia que 
només s’hi poguessin presentar fundacions. Preveia que s’hi podien presentar tota mena 
d’entitats.

Finalitzo amb una consideració política. Fixin-se que la llei diu que per poder-se fer 
una cessió de contracte cal disposar de l’autorització de l’Administració. Abans de fer 
aquesta reflexió política, un aclariment jurídic. L’autorització de l’Administració és dis-
crecional de l’Administració? Sí. Encara que es compleixin tots els altres requisits? Sí, 
segueix sent discrecional de l’Administració, és a dir, s’han de complir tots els requisits, 
i, un cop complerts els requisits, l’Administració té la potestat de dir si ho autoritza o no 
ho autoritza. No és una autorització obligada pel fet que es compleixin la resta de requi-
sits; és una autorització que és discrecional de l’Administració, d’acord? 

Doncs, fet aquest aclariment, aquesta cessió de contracte és legal, totalment, no hi 
ha dubtes sobre això. Ara, s’hauria pogut fer, o s’hauria pogut no fer. I, aquí, de què 
depèn? Doncs, del model –abans discutíem del model– de provisió que cada govern 
considera que és l’adequat, i que, per alguna cosa hi han eleccions i democràcia i can-
vis de govern, i cada govern, doncs, té el seu model, que és més o menys diferent del 
del govern anterior. I això és legítim, que cada govern tingui el seu model. I com saben 
perfectament, i ara no els donaré cap sorpresa, perquè vostès m’ho han sentit moltes 
vegades, nosaltres volem ser molt fidels a l’esperit de la LOSC, i a la lletra, de fet, de 
la LOSC. Sempre diem «tornar als orígens», «restaurar el model català». Que la LOSC 
diu «diversitat de proveïdors», però diu «diversitat de proveïdors endreçada». No ho diu 
així, oi? Escolti, aquesta diversitat de proveïdors s’ha d’endreçar d’alguna manera. Dit 
d’una manera més tècnica: ha de construir-se, la diversitat, d’acord amb algun principi 
de preferència, que jo he tingut, diguem-ne, ocasió d’explicar-los a vostès a bastament 
–no els voldria matar per reiteració. El principi de preferència que estableix la LOSC 
és molt clar d’entendre: els proveïdors públics abans que els privats, tenen preferència. 
I dins dels proveïdors privats, els proveïdors sense afany de lucre tenen preferència per 
davant dels proveïdors amb afany de lucre.

Nosaltres d’això n’hem fet bandera, si volen, no?, d’aquest tornar a aquest esperit, 
i d’intentar construir un model, al màxim possible, d’acord amb aquest principi de 
preferència. Llavors, jo anticipo una pregunta que potser vostès em voldrien fer, i, si 
m’ho permeten –i amb això acabo–, doncs, jo l’anticipo i me la faig jo a mi mateix, 
perquè me l’he fet aquests dies arran d’aquest cas. L’autorització d’aquesta cessió de 
contracte és una potestat discrecional de l’Administració. Nosaltres, d’acord amb el 
nostre model, el model que estem intentant construir, hauríem fet aquesta cessió de 
contracte d’una fundació a una empresa privada, per molt legal i irreprotxable que si-
gui? Perquè, hi insisteixo, és legal i irreprotxable, però probablement no l’hauríem fet 
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–probablement no l’hauríem fet. Però no per una qüestió ètica i moral, no és cap con-
sideració ètica i moral, és una consideració de model. És a dir, preferim que un socio-
sanitari estigui gestionat per una fundació que no per una empresa privada. Però no 
estic dient res nou. Ho preferim, per què? Perquè nosaltres tenim el nostre criteri de 
preferència. I després arribarà un altre equip i tindrà els seus. I aquell criteri de pre-
ferència, hi insistim, entenem que se atiene, que es diu en castellà, al que és l’esperit 
de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, que, a més, la vam fer per consens, hi 
insisteixo, des de EUiA fins al PP; Trias liderant, Iniciativa, Esquerra, grup mixt, et-
cètera.

Si hi ha consideracions tècniques per les quals a la Fundació Hestia li convenia des-
prendre’s d’aquella activitat, que és probable, perquè una de les raons que al·lega la Fun-
dació Hestia és que es volien centrar en els seus fins fundacionals, que és la tutela de 
persones incapacitades... «Escolti, no, és que jo no em vull seguir fent hospital sociosa-
nitari; no vull seguir gestionant un centre sociosanitari perquè jo em vull centrar en la 
meva activitat, que, en aquests moments, és una altra, que és la tutela de sociosanitaris.» 
Estic fent simples hipòtesis, perquè s’entengui una mica la reflexió. Doncs, potser hau-
ríem obert un diàleg amb el hòlding i els hauríem suggerit, doncs, crear una fundació 
específica per al sociosanitari –però això no ho sé, diguem-ne, perquè jo no m’hi he 
trobat–, i fer la cessió de contracte, en la mesura en què volien descarregar dels riscos 
de gestió i dels riscos patrimonials que suposa tenir un sociosanitari. Diu «Ara, no em 
contaminis la meva activitat de tutela, Fundació Hestia, no me la contaminis amb tots 
els riscos i inconvenients o complexitats que suposa gestionar un sociosanitari.» Doncs, 
potser el diàleg s’hauria produït en uns termes com els que jo diré ara, que és: «Estudi-
eu la possibilitat de muntar una altra fundació i feu la cessió de contracte a aquesta al-
tra fundació, per tal que el Duran i Reynals segueixi sent gestionat per una entitat sense 
afany de lucre.» I ja està. I tot és igual de legal. I tot és igual de legítim. I no hi han con-
sideracions ètiques, aquí darrere, hi han consideracions de model; de model, de quin ha 
de ser el model de previsió.

I jo, com que ja he esgotat el temps –crec que, de fet, m’he passat en deu segons–, 
no afegeixo res més. Legalitat del procés, total. Això no vol dir que s’hagi de fer neces-
sàriament així. I, probablement, d’acord amb el que són les prioritats d’aquesta legisla-
tura i de l’equip i del conseller, doncs, nosaltres hauríem intentat que aquesta cessió de 
contracte s’hagués produït en uns altres termes, diferents dels que es va produir. Però és 
una mera, diguem-ne, hipòtesi per intentar aclarir una mica quina és la nostra valoració 
d’aquests fets.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor conseller. Passem ara al torn de paraula dels grups parlamentaris. 
En primer lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Señor Comín, de nuevo, gracias, hoy, por su segunda compare-
cencia. Aunque también es cierto que, en esta segunda ocasión, le voy a plantear alguna 
duda.

Por un lado, le agradecemos la rapidez en comparecer en un tema que consideramos 
grave –grave–, pero al mismo tiempo nos preguntábamos: ¿Y por qué tanta prisa? No, 
¿qué tendrá este tema, de Hestia, que le hacía correr tanto? Que no..., no es que yo sea 
malpensado, que también –que también–, se lo confieso, sino porque en estos meses 
que le conozco, de hecho, a lo largo de esta legislatura... Y se lo digo ahora, se lo digo 
de verdad, con afecto y con un cierto punto de admiración: yo estoy convencido de que 
usted es de los que nunca pone la aguja sin hilo, da una puntada sin hilo. Así que yo me 
preguntaba: ¿Qué le habrá hecho correr tanto para venir, en este caso? 

Desde luego es usted un conseller accesible, ya ha comparecido en cuatro ocasio-
nes en esta comisión. Y, bueno, como estaba prevista la comparecencia, pues, aprove-
cho la comparecencia para incluir algún otro punto del orden del día. Bueno, esto de 
aprovechar..., hay que reconocer que es complicado cambiar de rutinas –a mí me cuesta 
también, se lo confieso. Incluso con lo del tiempo, incluso aunque sin que sirva de pre-



DSPC C 190
21 de juliol de 2016

Sessió 11 de la CS 43 

cedente esta vez, lo intento, pues resulta complicado y lo he de aprovechar, pues ya no 
es..., ya es casi una rutina, ¿no? Aprovecho la comparecencia..., como tenía una rueda 
de prensa, entonces contaré lo del enterovirus y no antes, para no alarmar, por supuesto. 
Pero, ¿por qué este tema de Hestia?

Señor Comín, en sus comparecencias pendientes..., hay once; una vez que se sus-
tancien las de hoy, quedan once comparecencias pendientes de cuatro de los grupos de 
esta cámara. Y como ya le ha recordado antes nuestro portavoz, el señor Soler, pues, las 
comparecencias que nosotros le tenemos solicitadas son, en concreto, por los centros de 
los que usted dijo que se iban a anular los convenios con unas clínicas concretas, que 
tienen estos convenios entidades con ánimo de lucro. Bueno, para algunas entidades 
con ánimo de lucro, sí que se anulan esos conciertos; para otras, no. Hospital Clínico, 
otras..., perdón, Clínica Sagrado Corazón –perdón.

Así que yo no terminaba tampoco de entender muy bien..., porque, bueno, ¿por la 
cuestión de lo mediático del caso, que ha salido en la prensa? Bueno, de momento el 
tema de la Clínica del Vallés y del Hospital General de Cataluña ha generado más ríos 
de tinta, ha sido más mediático. Y, bueno, lo de las fotos, pues ahora no quiero hacér-
noslas, pues bueno, alguna además nos hemos hecho personalmente, hemos salido bien; 
está en cuestiones personales, así que no le recordaré el tema de la foto anterior.

Y yo pensaba: «Bueno, entonces, ¿qué, qué..., por qué, por qué tanta prisa con el 
tema de Hestia? No sé, igual va a echar balones fuera. Como era de otra legislatura, 
como era de otro conseller». Bueno, al menos sí nos ha dicho que usted no lo haría.

Y yo esperaba que viniera con los deberes más hechos, lo siento. Me esperaba que 
trajera más información, porque usted tiene todos los medios a su disposición, todos 
los contratos, tiene todo el personal. Sí, nos ha dado algún dato más del que ya estaba 
en los periódicos, en cuanto..., pero bueno, pero muchas de estas informaciones, pues, 
también estaban ya publicadas.

En nuestro grupo, aunque, como le digo, consideramos que el tema es grave –el 
tema es grave–, lo que se ha publicado, no habíamos pedido su comparecencia en con-
creto, pero sí habíamos pedido la comparecencia del gerente de la región sanitaria de 
Barcelona, el ámbito metropolitano, porque entendíamos que era el responsable en el 
caso en cuestión –pues igual nos hemos confundido; luego, si me lo explica, lo cambia-
mos, no hay problema–, era el responsable del organismo que tuvo la gestión del caso. 
El responsable último es usted, el conseller de Salut en cada caso, por supuesto que sí. 
Pero la gestión del caso, el que tenía esos detalles, el que sabía cómo se había gestio-
nado más a fondo toda esta cuestión, y por eso habíamos pedido su comparecencia..., 
además de todos los documentos que usted ha mencionado, también los hemos pedido, 
todos los documentos, para hacerles pasar la lupa jurídica, no es que no le crea cuando 
usted me dice que están bien hechos, pero comprenderá que queremos comprobarlo.

Y, después, con todos estos datos contrastados en la mano, y no solo con noticias de 
prensa –que dicho sea con todo el respeto para los periodistas, faltaría más–, pues si hi-
ciera falta pedir más comparecencias, las que procedan, o tomar las decisiones que pro-
ceda, según la información, ya lo haremos. Pero, no sé, esperábamos que hubiera..., con 
esta investigación más minuciosa, nos lo hubiera traído; qué le vamos a hacer. Como 
nosotros..., lo haremos nosotros.

Porque queremos saber; queremos saber todos los detalles de por qué una adju-
dicación hecha a una fundación sin ánimo de lucro, que era... Usted me dice, claro, 
al concurso podía haberse presentado cualquiera. Sí, es cierto, el concurso no estaba 
cerrado, sí, pero sí tenía un premio si era una entidad sin ánimo de lucro, sí había una 
preferencia en ese contrato. Si ese contrato hubiera estado absolutamente abierto, sin 
ningún tipo de preferencia, pues le compraría el argumento que usted ha expresado, 
pero la naturaleza jurídica sí era un elemento en el contrato. Y el hecho es que se dio 
a una fundación sin ánimo de lucro, y ahora se traspasa a una empresa del mismo 
grupo, pero que es una empresa privada. El adjudicatario original estaba consiguien-
do beneficios, estaba consiguiendo una media, según la prensa, de 630.000 euros/
año de beneficio, que, suponiendo que se mantenga a ese ritmo, hacia el 2036, hasta 
el final del convenio, se habrán ganado unos 13 millones de euros; 13 millones de 
euros que, si la adjudicataria siguiera siendo la entidad pública y sin ánimo de lucro, 
revertirían en el propio sistema. Ahora no, ahora será en beneficio de unos socios. 
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Y este cambio, aunque pudo ser totalmente legal, como usted comenta, se hizo con 
opacidad. 

Usted ha comentado, en la intervención anterior, que uno de los ejes prioritarios del 
Plan de salud era el aumento de la transparencia, y yo le animo a ello. Según la noticia 
publicada, se hizo sin conocimiento del Consell del Govern, ni del Parlament, ni fue pu-
blicado en el DOGC. Y en medio de todo este despropósito, nos encontramos con do-
naciones del Grupo Hestia a fundaciones que están siendo investigadas por posible fi-
nanciación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido en busca de 
nombre, en busca de rumbo, en busca de líderes, en busca de los votos perdidos, en busca 
de grupo parlamentario en «Madrid nos roba», pero buscado por la justicia.

El cóctel no puede ser más explosivo, señor Comín: donaciones a partidos y adjudica-
ciones a dedo, cumpliendo la ley, igualmente. ¿A qué suena? ¿Qué música lleva esta letra?

Sinceramente, no nos han dejado totalmente satisfechos las explicaciones que usted 
nos ha dado en esta comisión, y, por tanto, seguiremos investigando. Nos queda faena 
por hacer y nos pondremos a ello.

Gracias.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gracias, señor diputado. Té ara la paraula el Grup Socialista, en nom del qual parla 
la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. La veritat és que després d’haver discutit, en aquesta comissió, el 
Pla de salut, tant de bo aquesta comissió no hagués de tractar assumptes com aquests. 
Bàsicament, hauríem d’estar fent el que hem fet en el Pla de salut: treballar per la salut 
i el benestar dels ciutadans, i no per la salut de la butxaca d’alguns operadors o funda-
cions. I ho dic així perquè crec que val la pena, també, dir les coses pel seu nom. I en-
llaço amb les darreres paraules del company diputat que m’ha precedit; és a dir, hi han, 
darrerament, massa notícies sobre finançament de fundacions relacionades amb l’antiga 
Convergència que relacionen directament donacions prèvies a algunes decisions de ges-
tió. I tots plegats creiem que sempre val la pena, i, a més, és ben cert, saber la veritat; 
almenys nosaltres la voldríem saber. I volem saber si existeix o no relació causal entre 
donació i concessió d’aquesta gestió de serveis. Només la transparència, el coneixement 
de la veritat, i, sempre ho hem dit, també l’assumpció de responsabilitats pot ajudar a 
retornar la confiança en general a tots, i en tots nosaltres. Per tant, hi han coses que 
poden ser legals, tant la donació com els mecanismes de concessió, però si d’aquí se’n 
deriva una altra cosa, aleshores estem parlant d’una cosa totalment diferent.

Vostè ha dit, senyor conseller, ha donat a entendre, diríem, que una cosa pot ser 
legal però pot no compartir, vostè, èticament, algunes de les coses que es fan. Ho ha 
vingut a..., políticament jo he entès..., èticament... Miri, en tot cas, miri, en un acte de 
bondat respecte a vostè, pensava que tenia una ètica que li feia rebutjar algunes coses, 
i, en aquest sentit, li ho deia. No vull... Però, en tot cas, sí que és veritat que aquest 
tema s’ha d’aclarir. 

Vostè ha parlat de la naturalesa jurídica no determinant. Miri, jo, hi ha una cosa 
que no entenc i que costa trobar. Un adjudicació de 500 milions d’euros per construir 
i gestionar durant trenta anys un centre sociosanitari, es pot fer amb una resolució del 
director del CatSalut? Però és que, a més, vostè diu: «Previ a això, hi havia un con-
veni del 2002 amb l’ICASS.» Entenc que el conveni marc que emparava això era un 
conveni que bàsicament li donava valor al fet que una fundació sense afany de lucre 
tingués aquesta atenció. Per tant, entenc que sí que és determinant la naturalesa jurí-
dica. Entenc que si l’article 16.4 del plec de condicions diu que és «en anàlogues con-
dicions», té caràcter..., diguéssim, està per sobre d’entitats amb caràcter no lucratiu, 
és evident que algunes empreses poden no haver-se presentat, i, més, tenint en comp-
te que hi ha un conveni previ.

I enllaço també amb una cosa que deia el diputat Martín. Escolti, els resultats són 
positius. Comença amb una mitjana..., bé, la mitjana d’aquests anys és de 630.000 eu-
ros, o sigui, a partir del 2006, aquest canvi... Bé, primer, la fundació rep els 16 milions 
anuals, i, a més, comença a generar des del 2007 bons resultats. Entre el 2007, que gua-
nya vint mil euros, fins al milió dels anys 2012 i 2013. Segona pregunta que jo li faig: 
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reverteixen tots aquests diners en millores assistencials?, atenent que després hi ha un 
canvi de concessió, i, per tant, s’ha de saber.

Realment, quan es planteja el canvi de concessió, l’escissió, la modificació dels es-
tatuts, i, després, la subrogació del contracte, ha passat ja el 20 per cent de la concessió, 
que és un dels elements clau que marca la Llei de contractes, sobre el qual no es pot fer 
un canvi d’aquestes característiques si no ha passat el 20 per cent del temps de la con-
cessió. Un, al final, bàsicament, ja desconfia de tot i diu «home, igual s’han esperat que 
passés el 20 per cent de la concessió».

Però el que és més greu és que en la documentació que es diu i s’admet el canvi de 
concessió, i, per tant, la subrogació de tot el contracte, és que diu que la fundació, i vos-
tè mateix també ho ha dit, vol tornar als seus objectius fundacionals. Però és que la fun-
dació ho ha desmentit, ha dit que si aquestes són les bases, està equivocat. És veritat que 
els seus objectius –tutela de pacients psiquiàtrics totalment o parcialment inhabilitats– 
formava part, en el quart o cinquè punt dels seus objectius fundacionals. Però és que si 
et mires tota la fundació, el 93 per cent de la seva activitat era activitat sociosanitària, i, 
per tant, l’objectiu aquest surt com el darrer dels objectius. Llavors, tornarem a un ori-
gen que, en un principi, semblava que no hi era.

Parla, també, d’un escenari econòmic complicat per a la fundació; segona, a mi em 
sembla falsedat, perquè si des del 2007 la fundació està tenint resultats positius i el 
2013 –ho diu, ho diu el paper– tanquen, no només amb resultats positius sinó amb unes 
reserves de 4 milions d’euros, és evident que no hi ha..., cap d’aquestes raons per les 
quals, d’alguna manera, es planteja, també, l’escissió, i, per tant, la posterior subrogació 
són certes.

Hem buscat, i és veritat, és difícil trobar jurisprudència en un cas similar, perquè, 
realment, legal, pot ser, i la Llei de contractes del sector públic sempre diu: «Perquè 
es produeixi una cessió és important que les qualitats tècniques o personals del ce-
dent no hagin estat una raó determinant de l’adjudicació del contracte, i el fet que es 
doni la cessió no resulti una causa de competència en el mercat.» Vostè es basa en el 
sentit de dir «només hi ha una sola persona que es presenta a aquest concurs». Però 
és que aquest concurs ve determinat per un conveni previ amb l’ICASS, i ve deter-
minat per una sèrie..., que queda clar que té prevalença qui és una organització sense 
afany de lucre.

I la segona cosa que a mi em preocupa, és..., que també diu la llei, la llei que diu: 
«Ho ha de..., l’òrgan que contracta, és qui ha de», per entendre’ns, «cedir..., ho ha d’auto-
ritzar l’òrgan de contractació». I em preocupa que, d’un contracte d’aquestes caracterís-
tiques, l’òrgan de contractació sigui el CatSalut. 

Perquè això ha portat, jo crec, a l’últim punt –i amb això acabo–, que és el de la 
manca de transparència. Ha quedat en el... No hi ha cap òrgan de direcció del CatSalut 
que vegi aquest tema. Queda en mans del director general del CatSalut, que, tal com 
atorga, desatorga, i, per tant, subroga, amb un canvi claríssim sobre la relació que es 
dóna, passant d’una entitat sense afany de lucre a una entitat amb afany de lucre, i, a 
més, no atenent, o com a mínim no són creïbles, les raons que es donen, i que, entre 
altres coses, són les que es basen en els informes que hi han també a Justícia com a 
benestar.

I tercera, jo crec que cal aclarir si hi ha una relació causal o no hi és.
Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula el diputat, senyor Albano Dante.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Jo la primera reflexió que voldria fer... Estem aquí –una compareixença del 
conseller, que ha accedit a comparèixer ràpidament– perquè el diari El País publica una 
informació. Això vol dir que alguna cosa falla, perquè, potser, si no ho arriba a publicar 
un periodista que es pren la feina de bussejar en una cosa tan opaca com són les funda-
cions, que no són tan transparents com haurien de ser... És a dir, si ens assabentem pel 
diari... Jo no sé si el conseller Comín coneixia aquesta història abans que la publiqués 
El País; no sé quanta gent dels que estem aquí coneixíem aquesta notícia abans que la 
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publiqués El País. La pregunta és: de veritat hi han concessions i canvis en contractes 
de 300 milions d’euros i ens n’hem d’assabentar pel diari? Alguna cosa està fallant, 
quan ens assabentem de coses com aquestes pel diari.

Passen diverses coses aquí. N’hi ha una, i aquí tothom se n’haurà de fer càrrec, i són 
dos fets; després, si són causals o no, és una altra cosa. Hi ha una empresa privada que 
dóna diners per finançar un partit polític, en aquest cas, Convergència Democràtica. 
I aquesta empresa privada, temps després, es beneficia, com bé ha explicat el conseller, 
d’una capacitat discrecional per concedir o no concedir, o efectuar o no efectuar un can-
vi. Aquesta és la realitat objectiva, la tenim sobre la taula.

I aquí hi ha un problema, i segueix havent-hi un problema. I si me diguessis: «Bé, 
mira, és la primera vegada que passa.» Clar, no és la primera vegada que passa. Ha pas-
sat moltíssimes vegades. I, per tant, aquí ja tenim un problema. No sé si li correspon a 
la Comissió de Salut o a quina comissió li correspon. Però, bé, empreses privades finan-
çant partits polítics que després prenen decisions discrecionals que acaben beneficiant 
empreses privades, això, ho posem com ho posem, costa.

Abans parlàvem de la percepció de la gent pel que fa a la transparència. Ostres, això, 
la percepció la deixa en un estat important.

Parlava, conseller..., abans també parlàvem de model sanitari, de criteris de prefe-
rència, i fèiem, no?, el públic, les fundacions, l’ànim de lucre. Però, clar, aquí veiem un 
altre fenomen, no? Tenim les fundacions amb relació estreta amb empreses amb ànim 
de lucre; tenim unes fundacions difícilment fiscalitzables per part d’aquest Parlament. 
Aquest cas n’és una prova. I, per tant, clar, estem dient..., el conseller ha dit «bé, és que 
s’ha presentat només aquella», com deia, em sembla, el diputat...

Home, clar, s’ha presentat només aquella perquè potser alguna altra empresa priva-
da ha dit: «Home, si hi ha aquesta clàusula potser que ni m’hi presenti.», no? Vull dir, 
aquest sil·logisme funciona igual que el que vostè deia: «Ah, és que se n’ha presentat 
només una.» Clar, si en les condicions s’estableixen uns paràmetres, uns criteris, no sa-
brem mai si alguna altra s’hi hauria presentat. Però bé, això...

Ara, quan el conseller diu: «Tot això que ha passat és perfectament legal.» Al fi-
nal, les lleis..., se’n podria parlar moltíssim, no?, i parlàvem de la jurisprudència que 
hi ha hagut. Clar, no... Una cosa que no sabem és quantes vegades ha passat, això. No 
sé si haurem d’esperar que algun altre periòdic, doncs, ens torni a il·luminar amb al-
tres casos. Clar, no hi ha jurisprudència. Clar, poca pot haver-n’hi, de jurisprudència, 
quan aquests casos creixen en una opacitat com la ha crescut aquell. Però, fins i tot, 
admetent que, bé, és totalment legal; doncs, escolti’m, ja els podem dir a totes les em-
preses amb ànim de lucre que hagin vist aquesta comissió, i, si no, que la vegin, que 
ja tenim la manera; la manera és crear fundacions; la manera és relacionar funda-
cions sense ànim de lucre amb empreses amb milions d’euros en beneficis. Bé, aquí 
ja ho tenim, ja saben, les empreses, que aquesta és una manera de tenir un contracte 
de 300 milions, dels quals una bona part aniran al compte de resultats i a dividir-los 
entre els accionistes.

M’agradaria saber –això és una cosa que no sé si algun periodista ho investigarà; jo, 
si tinc temps aquest estiu...– qui són els accionistes d’Hestia; potser seria interessant. 
Vull dir, jo, quan llegia tota la història, deia: «Qui deuen ser els accionistes d’Hestia?» 
Deu ser molt interessant.

Vostè ha dit... Bé, el diari El País ho explica amb bastanta claredat, aquesta qües-
tió dels objectius fundacionals de la fundació. Fins la mateixa fundació ha sortit ha dir: 
«Això és fals.» La Generalitat va fer servir arguments falsos per cedir un hospital al 
grup Hestia. En la seva compareixença no he vist que això hagi quedat desmentit: la 
Generalitat ha fet servir arguments falsos.

Acabo. Vostè va dir: «Nosaltres no ho faríem.» Hi estic d’acord. Són decisions polí-
tiques, de model, el que guanya i tal. Ja sabem quin és el model de Convergència, ja sa-
bem quina és l’estreta relació que mantenen amb les empreses privades que financen el 
seu partit. No sé si això també està subjecte a canvi, en la nova Convergència, si deixen 
d’acceptar donacions de grans empreses; també haurem d’estar atents.

Ara, el conseller no ho faria així, però jo vull recordar: Hestia té molts contractes, 
no estem parlant només d’aquest. En l’àmbit sociosanitari recordo que, a Mataró, que hi 
ha un tema en discussió sobre el tema sociosanitari, Hestia també sortia pel mig. 
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Llavors, la pregunta..., són dues, bàsicament: què farà de cara al futur?, o sigui, quin 
paper jugaran aquestes empreses? No sé si en aquest pla.... Abans hem parlat del pla i la 
importància que tenia l’àmbit sociosanitari, i la importància que tindrà en el futur l’àm-
bit sociosanitari dintre del conjunt de la sanitat catalana. Bé, hauríem de saber si conti-
nuem aprofundint en aquest model en què els proveïdors bàsics són empreses privades 
que es reparteixen beneficis. I, aquí, una pregunta més de fons, i més política: seguirem 
pel camí que el pressupost de salut, una part d’ell, vagi a parar directament al compte 
de resultats de grans multinacionals? És aquest el model que tenim per davant o inten-
tarem buscar una altra manera? Perquè veiem que mentre hi han retallades constants, 
fins i tot en els sous del treballadors, hi han empreses que, en aquest mateix model, en 
aquest mateix país, amb el seu dèficit fiscal i amb totes les qüestions, aquestes empre-
ses segueixen guanyant milions d’euros anuals. I això és una realitat. I la pregunta és si 
continuarem per aquest camí o no.

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor diputat. Ara és el torn del Partit Popular, en nom del qual parla el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies, conseller, també, per la compareixença, que no per la 
informació, perquè crec que no ens ha donat tota la informació, crec que els portaveus 
que han parlat han donat més informació de la que vostè mateix havia donat, no?

Tres consideracions molt ràpides, no? Una primera: nosaltres no estem en contra que 
hi hagin empreses privades que gestionin serveis públics, no estem en contra que hi ha-
gin multinacionals, no estem en contra que, a més a més, tinguin beneficis que retribu-
eixin el capital i el risc que hi posen. Per això, li he de dir que no és un problema de mo-
del, com vostè ens ha volgut fer veure. O sigui, no. Vostè ens ha dit: «És un problema de 
model.» No –no, no. No estem parlant de model –no estem parlant de model. Perquè, en 
definitiva, el model és el que és. I en l’àmbit sociosanitari, corregeixi’m si m’equivoco, 
el 56 per cent de les empreses proveïdores són empreses privades amb benefici –56 per 
cent, empreses privades amb benefici.

Per tant, no estem parlant d’una qüestió de model, estem parlant de la forma jurídi-
ca que diu vostè, diu: «Escolti’m, és que no és rellevant perquè només hi ha un concur-
rent.» Home, no és ben bé així, perquè en la mesura que al concurs es diu «hom les ad-
judicarà preferentment a entitats sense ànim de lucre», això ja fa tirar enrere a qualsevol 
altre que s’hi vulgui presentar perquè sap que parteix amb un cert desavantatge, i, per 
tant, aquesta clàusula el que fa és condicionar, d’entrada, el concurs. Per tant, home, la 
forma jurídica sí que és rellevant en el moment de l’adjudicació. Ni que només hi hagi 
un concurrent, perquè era una condició del contracte. Preferent, no exclusiva –preferent. 
Per tant, és un element important.

Segon element: l’autorització del canvi de concessionari és potestativa i no és obli-
gatòria, efectivament. Es reuneixen tots els requisits legals, sí. Però l’autorització no és 
un dret, és una discreció, efectivament, d’autoritzar-la, o no, tal com vostè afirma. Però, 
clar, la pregunta, i que han formulat els meus companys, és: en quina mesura aquesta 
autorització està condicionada pel fet..., aquí hi han unes donacions per part d’aquesta 
empresa a les fundacions del partit en el Govern. (Pausa.) No, home, clar, aquest és un 
element que és important. (Pausa.) No... Sí, però, conseller, no n’hi prou a dir: «Escol-
ti’m, doncs, miri, tot això és legal i ja està.» Jo ja entenc –jo ja ho entenc– que la seva 
posició ha de ser molt incòmoda, no? El conseller Comín defensant Govern de Conver-
gència i Unió. Home, jo entenc que ha de ser complicada, no? Però, en qualsevol cas, la 
realitat és aquesta i les informacions són aquestes i aquests són els dubtes que ens plan-
tegen a tots plegats, a tots plegats per igual. 

No, jo crec que no estem parlant tant d’un tema de legalitat, sinó que estem parlant 
d’un tema de netedat, d’un tema de..., si aquestes operacions són ètiques o no són èti-
ques. I, aquí, nosaltres creiem que, com a mínim –com a mínim– massa –massa– netes, 
aquestes operacions, no ho són. Si, almenys, haguessin estat transparents, doncs, miri, 
com a mínim es podria pensar, doncs, que hi havia bona voluntat. Però és que, a més a 
més, són operacions que es fan sense cap mena de transparència, doncs, evidentment, el 
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que menys es pot fer és sospitar que, al final, les autoritzacions estan concedides perquè 
hi ha hagut una dádiva anterior.

I, d’alguna manera, aquesta és la conclusió que n’estem extraient. Anirem veient..., 
demanant la informació oportuna, però, hi insisteixo, jo crec que la conclusió va més 
per aquí que no pas per un altre cantó.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Rodríguez. Té ara la paraula la diputada senyora Eulàlia Reguant, 
en nom del Grup Parlamentari de la CUP.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies, president. Jo és que no ho puc evitar, perquè últimament sempre 
em toca..., bé, sempre em toca parlar després del PP, però últimament sempre em toca 
parlar després del diputat Santi Rodríguez. Ahir també parlàvem d’un altre cas, del cas 
Infraestructures.cat, del senyor Rosell, i avui parlem d’això, i em fa molta gràcia que 
el senyor Rodríguez plantegi tota una sèrie d’ètica, tota una sèrie de problemes d’ètica, 
etcètera, representant el grup polític que representa, i no puc evitar de dir-ho perquè és 
com molt curiós, i així podem estar, jo crec, si tota la legislatura acabem anant parlant 
d’aquestes coses, contínuament.

Però tornant al..., anant al cas que ens..., de què estem parlant ara. Jo, algunes consi-
deracions al respecte, que algunes ja s’han dit. És... Sí, es va presentar només la funda-
ció, però tots... Aquí estic d’acord amb el senyor Rodríguez, per compensar el que he dit 
abans, però és que si posa al punt 16.4: «S’ha de donar prioritat per establir contractes 
de gestió de serveis sanitaris a entitats que tinguin caràcter no lucratiu», és a dir, la fun-
dació, per més que és l’única que es presenta, parteix o es beneficia de les condicions 
del concurs. 

Per tant, tot el que ve després pot ser legal, però, per a nosaltres, no hauria de ser le-
gal, però bé: pot ser-ho. Però, èticament i políticament, no s’hauria de permetre, perquè 
és algú que ha partit o que ha participat d’un concurs en una sèrie de condicions que no 
eren restrictives, però sí que prioritzaven. 

Però és que el problema no és només en el cas Hestia, no? És a dir, aquí par-
tim d’un model que és el que és, sí. Un model sociosanitari cent per cent concertat.  
No ho sé, però, un model sociosanitari on la part pública –entenent «pública», gestió, pro-
visió i titularitat– és molt –molt– petita i on la gran majoria és o amb entitats sense afany 
de lucre..., però, en molta mesura, amb empreses amb afany de lucre.

Per tant, part del problema ja parteix de la concepció del model. És per això que 
nosaltres sí que creiem que és necessari sotmetre a debat el model sociosanitari que te-
nim a casa nostra. Parlem-ne. Perquè de la mateixa manera que hem començat en una 
part molt –molt– petita, al nostre entendre, per a d’altres, molt gran, a posar una mique-
ta d’ordre, tot i que no suficient, al model de salut i el Siscat, i que, per tant, comencem, 
com a mínim, a apartar les empreses amb ànim de lucre. Ja entrarem, després, com en 
algun moment ja hem dit, en les sense ànim de lucre, perquè no són..., no viuen aïlla-
des, tenen un entorn que sí que té ànim de lucre en moltes, però aquí hem començat a 
fer endreça, en el sociosanitari potser en algun moment ens ho haurem de plantejar, de 
reformular i de veure com s’ordena i com aconseguim que un problema que ha sortit 
abans quan parlàvem del Pla de salut, que és l’envelliment de la població, el que fa no és 
generar benefici a uns quants, és a dir, perquè sembla que aquí, al final, en aquest model 
sociosanitari que tenim i tal com funciona, on un gran majoria són empreses amb afany 
de lucre, el que estem fent és que, d’una cosa que és una realitat, que és l’envelliment de 
la població, i que, per tant, requereix una sèrie d’atencions, condicions, etcètera, el que 
estem fent és que uns quants siguin els que s’enriqueixin amb això.

I, per tant, quan parlem d’això, i és evident, ja han sortit en molts casos, és a dir, 
és un problema de model, i, per tant, és un problema de com s’ha relacionat també 
la política amb aquest model al llarg dels anys. No podem dir que té relació una do-
nació amb el que després passa? Home, així, com a casos, no. Però és que ha passat 
molt. O sigui, ha passat moltes vegades, això. Passa molt sovint. Ho tenim en dife-
rents ocasions. Per tant, potser ens hauríem de començar a plantejar que aquestes co-
ses sí que tenen relació. No és Hestia, només. No és aquest hospital; en d’altres oca-
sions també ha passat. 
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Per tant, ens hauríem de plantejar si aquest sistema que tenim el que fa és permetre 
això. D’acord, no és il·legal, molt bé. Però quan ha passat més d’una vegada i és a través 
d’una..., o sigui, hi ha una donació, i, al cap d’un temps, aquesta mateixa que ha fet la 
donació aconsegueix fer alguna cosa, o aconsegueix que hi hagi un cert favor, o aconse-
gueix que hi hagi una concessió de manera més efectiva... Ens hauríem de plantejar que 
això s’ha de regular d’alguna manera i que no pot ser que es converteixi llavors en..., que 
la corrupció és el sistema, i, com que les lleis ho permeten, no hi podem fer res. Perquè 
hem de poder fer-hi alguna cosa, i, per tant, vol dir que hem de començar a posar sobre 
la taula que va molt més enllà i que, en el cas sanitari català, ha passat, i és evident que 
tenim casos sobre la taula àmpliament coneguts, que, a més a més, no esquitxen un únic 
color polític, sinó que més d’un, com és el cas Innova que..., per cert, fa un any, fa una 
mica més d’un any, es va aprovar al Parlament de Catalunya que el Govern es persona-
ria com a acusació particular en el cas Innova, i, de moment, que en tinguem constàn-
cia, no s’ha fet. És el primer cop que ho recordem, però ja ho anirem recordant.

Però, per ara, el que nosaltres plantegem és que volem sotmetre a debat el model sa-
nitari, que, en aquest cas concret, estem estudiant i estem treballant per poder portar el 
cas a la fiscalia perquè aquí es diu: «No és il·legal.» Molt bé, però que sigui la fiscalia 
qui investigui amb tota la informació al davant, i, per tant, nosaltres sí que ho portarem, 
i treballem per revisar les responsabilitats polítiques, també, que hi ha al voltant de tot 
això perquè el que no pot passar és que quan veiem que, políticament, les coses grinyo-
len no hi posem eines ni hi posem mecanismes per evitar que això es torni a repetir.

Amb això, moltes gràcies per tota la informació que ha facilitat i que estic conven-
çuda que seguirà facilitant. 

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyora Reguant. I en nom, ara, del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, té la paraula la senyora Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. Conseller, bé, més enllà del cas concret, que s’ha explicat per 
part de vostè, s’ha preguntat per part de la resta dels grups...; aquí parlem de tres epi-
sodis: un és el contracte per concessió, que es fa a trenta anys, que se’n fa un concurs 
públic. I, després, l’episodi de la cessió del contracte, que és un debat evidentment relle-
vant i que vostè ens ha posat sobre la taula que també és una qüestió de model.

És un debat rellevant com contractem els serveis públics, en especial els serveis 
d’atenció a les persones, serveis socials, serveis sanitaris, perquè, cada vegada més, 
aquesta societat s’expressa a voler un model social, unes polítiques al servei de la socie-
tat i de les seves necessitats i que, quan es parla de preu, es parli de qualitat i no reduïm 
el preu a només una visió economicista. 

La societat ens demana aquests criteris socials, mediambientals, en la contractació 
pública. Ens ho demana sempre. I creure que la contractació pública ha de regular no-
més amb lògica de mercat per satisfer el principi d’igualtat de tracte, la competència, la 
lliure concurrència, etcètera, és allunyar-nos d’això que cada vegada més ens està de-
manant la societat, que són aquests models socialment responsables a tots nivells; quan 
parlem d’integració efectiva de persones amb dificultats a les nostres empreses, no parlo 
de públiques, eh?, parlo d’empreses en general; quan parlem de consum responsable que 
exigeix producció que respecti drets i dignitat, quan parlem de discriminacions positi-
ves vers injustícies que, malauradament, la nostra societat té –com vostè parlava abans 
de la desigualtat. 

I doncs, hem de parlar, també, del paper del tercer sector a la nostra societat, d’aques-
ta iniciativa social que no té origen públic, però sí que s’hi relaciona molt estretament, 
amb allò públic, sobretot amb aquelles responsabilitats públiques que..., des de l’Admi-
nistració, des dels parlaments, ens hem dotat de lleis per voler assumir aquesta respon-
sabilitat pública, però que l’Administració no arriba a fer aquesta provisió. 

Llavors hem de fugir d’aquests conceptes de mercantilització, sobretot quan parlem 
de serveis socials, de serveis sanitaris, que són serveis sensibles de cara a les persones. 
I vostè ens ha fet una reflexió que crec que és molt pertinent, que és que sembla que 
complir, a vegades, amb els procediments, amb totes les lleis de contractes del sector 
públic que són feixugues, que, realment, marquen molt els criteris cap on ens podem 
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moure, que passar tots aquests filtres jurídics, i, en aquest cas, en la cessió de contracte, 
passa per diferents departaments, que pot estar ajustat a la legalitat. 

Això pot estar-ho i ho ha subratllat abans la diputada de la CUP, i també alguns al-
tres diputats, però aquest «estar ajustat a la legalitat» potser no ens ha de valdre sempre 
en una societat que demanda que siguem cada vegada socialment molt més responsa-
bles sobretot per la contractació d’aquests serveis públics. I, per tant, tampoc no ens ha 
de satisfer ni com a administració pública.

La meva pregunta és molt concreta: aquesta transposició de la directiva europea 
que ens pot brindar una oportunitat per remoure aquest statu quo del que ha sigut la 
contractació pública i la gestió dels serveis, en aquest cas, parlem dels serveis sanita-
ris, també podríem parlar dels socials i dels educatius, però, en aquest cas, parlem dels 
serveis sanitaris; aquesta transposició de la directiva europea sobre aquesta contractació 
de serveis ens podria permetre, si la transposem bé, aquí, dificultar, evitar aquestes ces-
sions de contractes com aquesta? Vostè ha dit que, al final, l’autorització de l’Adminis-
tració és discrecional, però tots sabem que els àmbits discrecionals també poden com-
portar problemes per a la mateixa Administració, i que, per tant, com més emmarcat ho 
tinguem amb una regulació, molt millor, com demanava la diputada de la CUP. Algun 
dia, potser, ho haurem de regular, en cert sentit, diferent de com està regulat fins ara.

Per tant, aquesta directiva podria evitar casos com que aquestes cessions, doncs, 
puguin ser molt més controlades, i, evidentment, com també deien altres diputats, que 
siguin absolutament transparents, és a dir, que passin per òrgans i que no sigui només a 
decisió o a signatura d’una sola persona.

I, en cas que sigui així, em sembla que, pel que vostè ha dit, crec que ho considera 
oportú, i voldríem saber a veure fins a quin punt aquesta transposició de la directiva eu-
ropea creu que pot indagar en aquesta contractació de serveis socials i sobretot sanita-
ris, que és el cas que ens ocupa ara.

Gràcies.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Passem ara al torn de rèplica del conseller. Donades les moltes pre-
guntes i qüestions que s’han suscitat, el conseller m’ha anunciat que potser necessitaria 
una mica més dels deu minuts que hem dit al principi. En tot cas, ell té, reglamentària-
ment, dret a un temps il·limitat. Només li prego que, donada l’hora i que aquesta sala ha 
de ser ocupada en breu temps per una altra comissió, i pel bé de la salut nutricional, tam-
bé, dels que estem aquí, doncs, que, (veus de fons) en la mesura que pugui..., a les tres de 
la tarda.

El conseller de Salut

He vist que estic sent amenaçat per un portaveu. (L’orador riu.)

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Té la paraula. Té la paraula, conseller.

El conseller de Salut

Intentaré, per diversos... Intentaré fer compatibles dos principis, que són dues exigèn-
cies, perquè vostès demanen coses que, a vegades, són una mica incompatibles. Vostès 
demanen que els ho contesti tot, estic segur que volen que els ho contesti tot, si no, em 
retraurien que no els ho contesto tot, i, després, vostès em demanen que ho faci molt curt 
i no és fàcil conjugar les dues coses, però ja saben que jo m’hi esforço.

Escoltin, intento primer fer una primera resposta agrupada de les qüestions que han 
tret a la seva intervenció de manera reiterada diferents portaveus, i, després, igualment, 
repassaré les notes que he pres, per veure si hi ha alguna explicació més específica que 
hauria de fer a algun portaveu en concret.

Primer, permetin-me dir que vostès em diuen que no he donat prou informació. Jo 
he tingut quinze minuts i els he ocupat tots, De fet, he ocupat quinze minuts i mig. 
I, amb quinze minuts, jo he explicat els fets, que entenc que és la meva primera obliga-
ció, explicar els fets. I els fets són aquests i no n’hi han més. O sigui, jo no he amagat 
informació en la mesura que no hi han més fets per explicar. No hi han més fets que els 
que hi han i tots els fets que hi han els he explicat. I, després, encara, he fet una reflexió 
política que em sembla que, com a conseller, era la meva obligació.
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Si vostès ara..., com que ara sí que tinc temps il·limitat, no pateixin que els ho con-
testaré tot. Però, en tot cas, escolti, algunes de les preguntes que vostès m’han fet quasi 
–quasi– que..., dóna la sensació que jo fos responsable de la decisió. Tornem-ho a acla-
rir: jo no hi era, eh? Jo explico uns fets amb relació als quals aquest conseller no té cap 
responsabilitat. Jo els transmeto, faig de transmissor, d’informador d’uns fets dels quals 
no sóc, en absolut, responsable. No tinc... Ho torno a dir, perquè quedi ben clar, i al diari 
de sessions, eh?, no hi hagi dubte. No tinc cap relació amb els fets que he explicat, per-
què jo no hi era.

Dos. També he dit: «Jo no ho hauria fet.» Però he explicat que jo no hauria fet... No 
entro a fer consideracions ètiques, senyora diputada, senyora Escarp, no m’hi he parat, 
perquè no em cal, perquè tinc una raó prèvia que ja em permet saber per què no ho ha-
gués fet. Jo no ho hauria fet per una qüestió de model. El diputat Santi Rodríguez em 
deia: «No és per una qüestió de model.» No, escolti, sí –sí–, jo li explico els meus mo-
tius: els meus motius els sabré jo! «Doncs, no és per una qüestió de model.» Home, què 
m’ha de dir! Els meus motius els trio jo! Jo he triat uns motius. La meva decisió hauria 
sigut no fer aquesta concessió i els motius de la meva decisió, que me’ls trio jo, són mo-
tius de model. I jo he decidit que, per una raó de model, no ho hauria fet. Per tant, sí que 
és per una qüestió de model, que jo no ho hauria fet.

I com que això ja ve d’entrada, ja no he entrat a fer consideracions més enllà d’això. 
Amb això ja en tinc prou. Només amb això ja en tinc prou, per això deia: «És un motiu 
polític el que m’hauria portat a no fer-ho.» No sé si m’hauria fet preguntes de tipus ètic, 
potser no m’hauria calgut perquè amb els motius polítics, ja d’entrada, ja sé quina és la 
meva decisió, eh?

Per tant, per una qüestió de model, jo no ho hauria fet. O hauria plantejat alternati-
ves, les he explicat en la meva primera exposició. Hauria intentat, des del diàleg amb les 
entitats, sempre des de la presumpció d’innocència amb relació a les entitats proveïdo-
res, amb principis del que hem de fer, doncs, plantejar alternatives que a mi em semblen 
més coherents amb el meu model, diguem-ne, no?

Vostès diuen..., i insisteixen molt en la naturalesa jurídica de l’entitat com un factor 
clau en l’adjudicació del contracte. Això ho han dit pràcticament tots. Intentem aclarir 
això des d’un punt de vista molt tècnic. Hi ha un article del concurs que diu que, efecti-
vament, tenen preferència les entitats sense afany de lucre, no d’aquest concurs, de tots, 
perquè això és obligatori, perquè això està a la LOSC i això està a la Llei general de 
sanitat, que, de fet, la LOSC, aquesta preferència del no-afany de lucre per davant de 
l’afany de lucre no s’ho inventa, tampoc. Ni m’ho he inventat jo, que ja ho diu la LOSC, 
aquest criteri de preferència, ni s’ho va inventar la LOSC perquè ja ho deia la llei Lluch. 
Per tant, tots els concursos tenen aquest principi. Jo el que dic és que la llei i el plec, les 
regles del concurs, diuen: «A igualtat de condicions» –a igualtat de condicions– «gua-
nya el non-profit», el sense afany de lucre, diguem-ho en català: sense afany de lucre.

I, jo, això, no veig que necessàriament –dic «necessàriament»– hagi de dissuadir 
les empreses amb afany de lucre a presentar-se, perquè hi ha centenars de concursos en 
què es presenten empreses amb afany de lucre, tenen millors condicions i guanyen el 
concurs. Perquè la naturalesa jurídica no és excloent, és un criteri de preferència en cas 
d’empat, senyora diputada. Vostè em deia: «Clar que és rellevant perquè...», però és que 
és igualtat de condicions, que diu a la llei que té preferència el sense afany de lucre. I els 
posaré... 

Per tant, home, concloure com una mena de deducció lògica que aquesta preferència 
va fer que es retiressin del concurs empreses amb afany de lucre, jo..., em sembla que 
lògicament no se sosté. Pot ser, però no necessàriament. Hi insisteixo, pot ser, però no 
ho sé, és una pura especulació, però no és una conseqüència necessària, pot haver-hi 
empreses amb afany de lucre que es presentin i guanyin. Per què? Perquè tenen millors 
condicions. I per molt que hi hagi una fundació, si té pitjors condicions, s’ho quedarà 
l’empresa amb afany de lucre. 

Per tant, podem concloure absolutament que el fet que fos fundació va ser determi-
nant per a l’adjudicació d’aquest contracte? No, que és el que jo deia abans. No és segur, 
no podem dir amb completa seguretat que si hagués sigut una empresa amb afany de 
lucre no ho hauria guanyat, o que no hauria pogut guanyar una altra. I els en posaré un 
exemple molt concret, que crec que és la millor manera d’explicar això. Escolti: un dels 
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grans concursos que s’han fet en aquest país últimament és el concurs per a l’atenció do-
miciliària a la ciutat de Barcelona. Concurs per a l’atenció domiciliària a la ciutat de Bar-
celona: 1 milió i mig de persones. Quatre zones. El concurs, què deia? Era un concurs fet 
absolutament amb tota la voluntat que guanyessin empreses sense afany de lucre, orga-
nitzacions sense afany de lucre: cooperatives, economia social, fundacions, associacions, 
fins al punt que la part econòmica només pesava un 20 per cent, i la part no econòmica, 
un 80 per cent, per tal que les organitzacions de l’economia social o sense afany de lucre 
guanyessin aquest concurs. Tot orientat que guanyessin aquest concurs. 

Quatre zones: dues Suara, molt bé, fantàstic. Una cooperativa extraordinària, els 
conec des de fa molts anys i els tinc absoluta admiració. Una de les zones: Florentino 
Pérez, els sona, aquest nom? Florentino Pérez, ACS. Govern de l’Ajuntament de Barce-
lona: Barcelona en Comú, en minoria, fa aquest concurs i el guanya el Florentino Pérez! 
Doncs, què m’han d’explicar?! Que quan el concurs dóna preferència a les entitats sense 
afany de lucre això dissuadeix les empreses privades de presentar-s’hi? No només s’hi 
presenten, sinó que hi van i el guanyen!

Gestió privada, però privada de la més..., no la vull qualificar, de l’atenció domici-
liària a Barcelona, perquè, que l’empresa del senyor Florentino Pérez gestioni l’atenció 
domiciliària de la ciutat de Barcelona, doncs, és, per als que estem a favor que els pri-
vats no tinguin un espai important i gran en els serveis socials, una molt mala notícia, 
perquè jo em puc preocupar molt o poc que els sociosanitari sigui amb un percentatge 
immens privat, però ja m’ho he trobat. Ja m’ho he trobat. I ho podem discutir, i, al final, 
en parlaré, d’això, però el que em sembla lamentable és que entri, quan no hi era, un pri-
vat com el senyor Florentino Pérez. Home, per favor!

Llavors, posem les coses en el seu lloc. De què estem parlant? Que no és tan fàcil 
garantir que les empreses sense afany de lucre guanyin un concurs, suposo, perquè més 
voluntat que hi deu haver posat l’actual Govern municipal a evitar que guanyi el Flo-
rentino Pérez... Jo sé que per a ells va ser un disgust tan gran com per a mi, no en tinc 
cap dubte, però no ho van poder impedir. I és per a uns quants anys, eh? I és per a uns 
quants milions, eh? Florentino Pérez. Barcelona en Comú. Companya Ada. Companya 
meva, en moltes lluites, i amiga. 

Per tant, situem les coses en els seus justos termes, diguem-ne. Jo crec que això és 
molt important. Per tant, hi torno, la naturalesa jurídica va ser absolutament determi-
nant a l’hora que aquesta fundació guanyés el concurs? Doncs hem de concloure que 
no va ser absolutament determinant. Què volen que els digui? (Pausa.) Són els fets. Jo 
descric fets, si jo no estic defensant l’anterior Govern. Algú ha dit: «Al seu paper vostè 
es deu sentir molt incòmode» –em deia el senyor Santi Rodríguez– «defensant l’ante-
rior Govern». Si jo no estic defensant l’anterior Govern; jo defenso el meu, que és el que 
toca, només faltaria que jo em posés a defensar els altres governs! Jo només defenso el 
Govern en què estic jo, només faltaria! No he vingut a defensar ningú. Jo he vingut a ex-
plicar què va passar, jo no hi era i he vingut a explicar què hauria fet. Ja està.

Següent qüestió. No dic allò de «he perdut els papers», perquè llavors es mal inter-
preta i tot això, no? 

Causalitat entre la donació, que es va fer l’any 2010, i l’adjudicació, que es va fer 
l’any 2003; seria causalitat, i la reversió del contracte que es va fer l’any 2014. Jo, com 
volen que ho sàpiga? És a dir, jo, com volen que sàpiga si el director del servei l’any 
2014 quan va signar la resolució..., l’any 2015, quan va signar la resolució, com volen 
que sàpiga què hi havia en el cap del director del servei, que no era el senyor David El-
vira, oi?, i ni jo hi era, de conseller; quines eren les motivacions profundes per les quals 
es va assignar aquesta resolució?

A mi què m’expliquen, si hi ha hagut relació de causa-efecte, senyora Escarp, entre 
la donació i aquest canvi de contracte, aquesta cessió de contracte! No, jo no... és que 
m’ho pregunten, de veritat que m’estan preguntat això, a mi? «Senyor conseller, creu, 
vostè, que va haver-hi una relació de causa-efecte entre aquesta donació...?» Però, saben 
vostès perfectament que jo no ho puc saber, això. Per què m’ho pregunten? Per què em 
pregunten una cosa que saben perfectament que no els la puc contestar? Doncs, si hi 
ha sospites que hi ha hagut relació entre la concessió i la donació, doncs, el que s’ha de 
fer és anar al jutge, que em sembla que algun grup polític ja ho ha fet. I que investigui. 
Escolti, per alguna cosa tenim el sistema judicial. A mi, què em pregunten, si hi ha ha-
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gut relació de causalitat? Jo, el que els explico és que el procediment s’ha fet en estricte 
compliment de la legalitat. 

Model. Sobre el model; sobre el model, jo m’he manifestat, darrerament, amb rela-
ció a aquesta qüestió. Jo crec que, en el sociosanitari i en salut mental, ara no vull es-
tendre’m perquè no és el moment i he promès una certa voluntat de síntesi, però ja que 
vostès han tret els temes sobre la taula i perquè no em diguin que no ho contesto; en so-
ciosanitari i en salut mental, jo parteixo d’un diagnòstic, que és que l’oferta instal·lada, 
en aquests moments, la capacitat per atendre necessitats és molt insuficient, és molt més 
insuficient que en atenció especialitzada. En atenció especialitzada necessitem reduir 
les llistes d’espera, efectivament, eh? Hem posat quiròfans, etcètera. Però la capacitat 
instal·lada ja la tenim, el que passa és que no la podem finançar perquè estigui a màxim 
rendiment, eh? És diferent tenir un hospital posat amb alguns llits que no podem pagar 
i amb alguns quiròfans que no podem obrir a la tarda, això és un problema. I l’altre pro-
blema és no tenir prou llits de salut mental; o no llits, perquè anem cap a la salut mental 
comunitària, eh? No es tracta de llits només; o no tenim prou llits de sociosanitari. No 
en tenim. Falten llits, falten sociosanitaris, i, amb el canvi demogràfic, aquest problema 
anirà a més. 

Per tant, si partim d’aquest diagnòstic, quina és la meva reflexió? M’agradaria, se-
nyora diputada de la CUP, que hi hagués un pes més alt dels proveïdors públics... Des-
prés discutirem «públics» fins a quin extrem, eh? Però, en tot cas, públics en l’àmbit so-
ciosanitari, en la línia assistencial del sociosanitari? Sí, m’agradaria, i tant, que aquest 
percentatge que és tan petitet, incrementi. Vagi, vostè, a visitar el Pere Virgili, el socio-
sanitari del Pere Virgili. El Pere Virgili és una empresa cent per cent del CatSalut i té 
un sociosanitari, el Parc Sanitari Pere Virgili. I és extraordinari, és de referència. Allò 
és Suècia, diguem-ne.

Per tant, en vull més com aquell? Clar, que en vull més. Però, a quina conclusió arri-
bo quan parteixo de la premissa que tenim una insuficiència d’oferta? Que quan tinguem 
capacitat d’inversió –perquè això vol dir inversió, eh?, això vol dir construir, i, després, 
finançar l’assistència–; quan tinguem capacitat d’inversió i capacitat pressupostària, capa-
citat de contractació per fer més sociosanitaris tan extraordinaris com el del Pere Virgili, 
entenc que, per responsabilitat, aquesta capacitat addicional haurà de ser d’ampliació de 
l’oferta i no de substitució de l’oferta. I no sé si, amb això, estic sent prou clar. 

És a dir, en el cas del Vallès, estem substituint una oferta privada per una oferta pú-
blica. Traspassem l’activitat de la Clínica del Vallès al Parc Taulí i al Consorci Sanitari 
de Terrassa. Això és una substitució d’oferta. En el cas del sociosanitari i salut mental, 
també, crec que hem d’anar a una política d’ampliació d’oferta i m’agradaria que aques-
ta ampliació d’oferta es fes incrementant el pes dels proveïdors públics en aquestes lí-
nies assistencials. Per tant, n’hem de posar més i no treure’n cap perquè ens en falten; 
dit col·loquialment: n’hem de posar més i no treure’n cap, perquè ens en falten. I, si al-
gun dia ens en sobren, llavors ja discutirem, aplicarem el principi de preferència, no cal-
drà discutir gaire, diguem-ne.

Per tant, jo crec que, aquí, estic donant una resposta important, que hem d’enfortir el 
caràcter públic de la provisió sociosanitària i salut mental, sense que això vulgui dir que 
ningú marxi –sense que això vulgui dir que ningú marxi. 

Ara sí, faig el repàs de la intervenció que han fet cadascun de vostès. Senyor dipu-
tat de Ciutadans, crec que he contestat bastant..., sí, no, vostè ha fet una afirmació sobre 
l’opacitat. A veure, opacitat –opacitat–; això s’ha fet com es fa sempre, que es publica al 
DOGC; es publica al Diari Oficial de la Generalitat, hi ha un període d’al·legacions, un 
termini d’al·legacions, ningú va al·legar re, tots els contractes d’aquesta naturalesa, totes 
les adjudicacions es publiquen al DOGC i totes..., i, en aquest cas, per tant, no va ha-
ver-hi opacitat, va haver-hi la transparència habitual del cas, que és que això es publica, 
diguem-ne, no?

Diu, vostè: «No va passar pel Parlament, ni pel Consell de Govern.» Escolti, ni pel 
Consell de Direcció del CatSalut. És que el Consell de Direcció del CatSalut només veu 
–un aclariment– les noves adjudicacions, els nous contractes, no veu les subrogacions, 
perquè la llei ho determina així. Després parlarem de quin ha de ser el paper de la llei, 
que deixo per al final la meva resposta a la diputada d’Esquerra Republicana. Però no-
més faltaria, bloquejaríem el nostre sistema institucional si tots els contractes i totes les 
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cessions de contracte haguessin de passar pel consell executiu, seria una catàstrofe, no 
passa enlloc del món. 

I encara seria més catàstrofe, si les féssim passar pel Parlament de Catalunya, lla-
vors la cosa ja seria..., perquè vostè sap la quantitat de contractes que signa una ad-
ministració pública de la mida de la Generalitat de Catalunya cada mes? No, no..., és 
impossible. Per això està establert d’aquesta manera; estaríem tirant els diners dels 
ciutadans perquè hauríem de posar, no ho sé, no sé quants diputats, tres-cents dipu-
tats, quatre-cents diputats per absorbir el que suposaria haver de validar, des del Parla-
ment, tots i cadascun dels contractes. Jo crec que els ciutadans no ens ho permetrien, 
diguem-ne, no?

Això, una qüestió. La segona: la diputada Escarp, la relació causal..., ah, una cosa 
important, vostè ha dit, sí, diu: «L’objectiu de la fundació» –en això li dono la raó– 
«era, prioritàriament, l’atenció sociosanitària en el seu origen.» Té tota la raó. I era un 
objectiu no prioritari, pel que sembla, la tutela. Per tant, diguem-ho amb precisió, per-
què potser la meva primera intervenció donava peu a malentès. Jo dic: la fundació es 
vol treure de sobre l’hospital perquè diu que no s’adequa als seus fins fundacionals, que, 
probablement, els modifica des de..., en el sentit que vostè ho deia, no?, en el sentit de 
dir: «Escolti, el que era l’objectiu número 3, ara passa a ser l’objectiu número 1», cosa 
perfectament legítima, eh?, no entro a jutjar-la.

Per tant, aquí sí que estic d’acord amb vostè; no es torna a l’origen, no és «em trec 
l’hospital sociosanitari per tornar a l’origen», sinó «canvio la prioritat dels meus fins 
fundacionals, i, un cop modifico la meva prioritat dels fins fundacionals, això fa que no 
em convingui tenir l’hospital». En això li dono la raó a la senyora Escarp. Jo, el que deia 
no era que, com que té dificultats econòmiques, es treguin l’hospital de sobre; el que dic 
és que és molt diferent gestionar curateles i tuteles de persones incapacitades, que ges-
tionar un sociosanitari. 

És molt diferent, i que, pot ser, i no ho sé, i no em toca saber-ho, pot ser que la mo-
tivació de la fundació fos: «No volem assumir els riscos de gestió que suposa gestionar 
un hospital, i, per això, li passem a l’empresa.» No, no, no ho jutjo, diguem-ne, eh?, ho 
posava només com una hipòtesi que podria explicar el canvi d’una entitat a l’altra. En 
tot cas, hi insisteixo, nosaltres no ho hauríem fet.

El senyor Dante Fachin em preguntava: per qui me’n vaig assabentar? A veure, jo 
sóc responsable dels contractes que faig jo. Per tant, dels contractes que es fan sota el 
meu mandat, me n’assabento, jo, pel departament, sí? (Pausa.) Després, sobre tots els 
contractes que s’han fet amb anterioritat, jo el que faig és preguntar si s’han fet d’acord 
amb la llei, no els reviso un a un, perquè, vostè s’imagina que jo m’hagués posat a revi-
sar els contractes des de l’any 80? Diu: «No, des del 80, no; des del 83? No. Des del 85? 
No. Des del 90?» O sigui, jo, retroactivament, quants contractes hauria de revisar, de 
quantes concessions? No té sentit. Un preveu que totes les contractacions que ha fet el 
Servei Català de la Salut amb anterioritat són legals.

I qui..., dius: «És que ens n’hem hagut d’assabentar pel diari.» Sí, del que ens hem 
assabentat pel diari és d’un procés de contractació que pot aixecar sospites, que jo reco-
nec que poden ser raonables o no, però ja cadascú decidirà si li semblen raonables, les 
sospites, o no; no, no hi entro. Però que el procés de contractació s’ha fet d’acord amb la 
legalitat, diguem-ne, no?, per això no era notícia. Un procés de contractació fet d’acord 
amb la llei no era notícia. I, per tant, com sempre, d’un contracte o una subrogació, el 
departament se n’assabenta per la via corresponent, que és a través dels seus canals 
administratius; l’opinió pública se n’assabenta o no se n’assabenta, i, si se n’assabenta, 
és pels diaris, lògicament. I el conseller, doncs, se n’assabenta, dels que fa ell des del 
departament i dels d’abans, doncs, quan demana informació des del departament, di-
guem-ne. Sí, però jo no vaig demanar informació de tots i cadascun dels contractes que 
s’hagin pogut fer al Departament de Salut perquè no tindria cap sentit. En aquest cas, 
sí, perquè s’han aixecat unes..., diguem-ne, unes controvèrsies, unes polèmiques, i, en 
aquest sentit, era important poder-ho aclarir.

Al senyor Santi Rodríguez, jo entenc que li he contestat tot; les sospites són lliures, 
jo..., que cadascú tingui les que vulgui. I les sospites, el que passa és que les ha de diri-
mir a qui correspon, que és qui té la capacitat d’investigació, que no és el departament 
ni és el conseller. Hi insisteixo, la legalitat del procediment no es pot discutir, eh? I la 
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falta de transparència, jo crec que ha tingut la normal en aquests casos, que és que es 
publica al DOGC, amb un període d’al·legacions.

I finalitzo amb el que em preguntava la diputada d’Esquerra Republicana, la se-
nyora Vergés (veus de fons), ai, perdoneu, de Junts pel Sí –de Junts pel Sí–, té tota la 
raó. Escolteu, si això que és legal no ens convenç, canviem la llei; depèn de vostès. 
Canviem la llei, depèn de vostès i de mi, en la mesura que també sóc legislador. Jo, 
partidari que es puguin fer donacions ni a partits, ni a fundacions de partits, no en 
sóc, no n’he estat mai i ho tinc dit i repetit des de fa molts anys. No em convenç, tot 
i que pugui haver-hi raons que ho justifiquen; que es puguin fer donacions des d’em-
preses privades, ni a partits –que ja no es pot–, ni a fundacions –que encara es pot–, 
encara que ja no ho fa ningú, eh? –ja no ho fa ningú (l’orador riu). Però si ja no ho fa 
ningú, doncs que no es pugui fer.

Obrim –obrim– el debat del finançament, obrim-lo, el debat del finançament, en el 
marc competencial que ens correspon a nosaltres. Perquè, com saben vostès, al final, la 
competència sobre això, encara no la tenim plena. Però, sobretot, més enllà de les dona-
cions: política de contractació –ho ha posat sobre la taula, la diputada de Junts pel Sí, la 
senyora Alba Vergés. Hem de fer una transposició d’una directiva europea, que és la llei 
que ens marcarà la nostra política de contractacions al sector públic en l’esfera social. 
Doncs, efectivament, en la transposició, es pot estudiar..., i jo ara no els podria dir amb 
precisió quin marge tenim per dificultar una operació d’aquesta mena; anem-hi, deba-
tem-ho, parlem-ne. 

Perquè, jo..., d’entrada, també em sorprèn una mica que el decret, no?, de centres 
d’internament del Siscat...; hi ha una sèrie de centres, i quan li canvies la concessió a un 
centre, automàticament, marxa la Fundació Hestia i entra l’empresa SSR Hestia. Dius: 
«Home, potser no..., la llei no ha de ser, en aquest sentit, tan facilitadora; potser hem 
d’organitzar la llei de contractes en el sector salut de tal manera que les condicions per 
fer una subrogació d’activitat siguin més estrictes.» Per tant, si la llei no ens convenç, 
canviem-la; fem-ho, parlem-ne. I, jo, més explícit no puc ser.

I pel que fa a la meva celeritat a comparèixer, senyor diputat, jo crec que ara ja 
l’ha entès, després de la meva segona intervenció. Res a amagar; les responsabilitats, 
les que em corresponen, que és amb relació al que fa aquest Govern i no l’anterior. 
De fet, vostès em van demanar la compareixença –vostès. Jo el que vaig fer va ser po-
sar-me a disposició, i, després, vostès han considerat que era bo aprofitar que compa-
reixia pel Pla de salut per fer la compareixença sobre Hestia. Llavors, no em pot de-
manar a mi..., no em pot dir, a mi, que li sembla estrany que faci les coses com vostès 
em diuen que les faci. 

Vostès volen que comparegui? (Pausa.) Comparec. Vostès decideixen que convenia 
aprofitar el Pla de salut per fer les dues compareixences acumulades? (Pausa.) Jo, es-
colti, mandar obedeciendo, que diu aquell. És a dir, a disposició del Parlament de Cata-
lunya, i, si vostès m’ho demanen, i vostès em fan venir el dia que vostès decideixen, jo 
sempre vindré. Per tant, no hi ha hagut cap voluntat ni d’anar ràpid, ni d’anar lents. En 
aquesta compareixença, la decisió ha estat de vostès.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident segon de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor conseller. Gràcies a tots els diputats i a la resta d’assistents. 
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda.
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