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Sessió 12 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presideix 
Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, de la se-
cretària, Montserrat Vilella Cuadrada, i la secretària en funcions, Anna Caula i Paretas. Assis-
teix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Lluís M. 
Corominas i Díaz, Montserrat Fornells i Solé, Germà Gordó i Aubarell, M. Assumpció Laïlla 
i Jou, Irene Rigau i Oliver, Maria Rosell i Medall, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Jordi Turull i 
Negre, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez 
Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, Assumpta Es-
carp Gibert i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Àngels 
Martínez Castells, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Marisa Xan-
dri 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal (tram. 250-00230/11). Grup Parla-

mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 83, 18; esmenes: BOPC 116, 21).

2. Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de 
l’Ebre (tram. 250-00254/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 66; es-
menes: BOPC 116, 21).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre (tram. 
250-00386/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 122, 68; esmenes: BOPC 161, 7).

4. Proposta de resolució sobre l’epilèpsia (tram. 250-00255/11). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 89, 67; esmenes: BOPC 116, 22).

5. Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats (tram. 250-00268/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 92, 89; esmenes: BOPC 131, 11).

6. Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mè-
diques digne (tram. 250-00273/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 98, 28; esmenes: BOPC 131, 12).

7. Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica 
(tram. 250-00275/11). Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jor-
ge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup 
Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 98, 29).

8. Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat d’expertesa en esclerosi lateral 
amiotròfica (tram. 250-00501/11). Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Mon-
taña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 165, 41).

9. Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris depen-
dents de la Generalitat (tram. 250-00298/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 104, 60; es-
menes: BOPC 143, 10).

10. Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanita-
ri (tram. 250-00319/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 110, 15; esmenes: 
BOPC 143, 12).
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11. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 
202-00090/10). Debat i votació de les propostes d’audiència.

11.1. Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00664/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.2. Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00708/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.3. Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs Cabacés, directora del Servei de 
Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposi-
ció de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00723/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.4. Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00684/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.5. Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00698/11). Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.6. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00665/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.7. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00709/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.8. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, president de la Societat 
Espanyola de Recerca sobre Cannabinoides i membre del Comitè Científic de l’Associació 
Internacional per als Medicaments Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00724/11). Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.9. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00685/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.10. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00699/11). Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.11. Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00666/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.12. Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00710/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.13. Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Propo-
sició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00727/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.14. Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues 
i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00686/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.15. Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Propo-
sició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00700/11). 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.16. Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmaco-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00667/11). Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.17. Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmaco-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00711/11). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.18. Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director de l’Institut 
Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00725/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.19. Proposta d’audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farma-
cologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00701/11). Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.20. Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, assagista i professor, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànna-
bis (tram. 352-00668/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.21. Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00712/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

11.22. Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i me-
todologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00739/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.23. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00687/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.24. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00702/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.25. Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, professor d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00669/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.26. Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00713/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.27. Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00740/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.28. Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia so-
cial de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00703/11). Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

11.29. Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària Drogues Segle XXI de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00670/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.30. Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària Drogues Segle XXI de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00714/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.31. Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària Drogues Segle XXI de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00741/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.32. Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària Drogues Segle XXI de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 
352-00704/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.33. Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en po-
lítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00671/11). Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.34. Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en po-
lítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00733/11). Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.35. Proposta d’audiència en ponència de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en polí-
tiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00705/11). Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.36. Proposta d’audiència per escrit de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en polí-
tiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00715/11). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.37. Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional 
de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00672/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.38. Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Nacio-
nal de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00734/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.39. Proposta d’audiència en ponència de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacio-
nal de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00706/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.40. Proposta d’audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional 
de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00716/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

11.41. Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units 
d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumido-
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res de cànnabis (tram. 352-00673/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

11.42. Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units 
d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumido-
res de cànnabis (tram. 352-00735/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.43. Proposta d’audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units 
d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumido-
res de cànnabis (tram. 352-00707/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.44. Proposta d’audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units 
d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumi-
dores de cànnabis (tram. 352-00717/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.45. Proposta d’audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00674/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.46. Proposta d’audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i 
Atenció a les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-
00675/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.47. Proposta d’audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant de l’associació 
Regulació Responsable, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00676/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.48. Proposta d’audiència en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc 
de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis (tram. 352-00677/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

11.49. Proposta d’audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret, amb re-
lació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00678/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.50. Proposta d’audiència en ponència de Fermín Les, membre de Representación 
Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00679/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

11.51. Proposta d’audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00680/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.52. Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00681/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.53. Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 
(tram. 352-00682/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.54. Proposta d’audiència en ponència d’Aitor Brion, representant de la Federació bas-
ca d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00683/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.55. Proposta d’audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora en dret inter-
nacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis (tram. 352-00731/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.56. Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret 
internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumi-
dores de cànnabis (tram. 352-00688/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

11.57. Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez, en representació de la 
fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis (tram. 352-00694/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.58. Proposta d’audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora del Grup de 
Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb rela-
ció a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 
352-00689/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.59. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Veïns de 
la Plaça de Las Navas, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00690/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.60. Proposta d’audiència en comissió d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordina-
dor de l’àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00728/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.61. Proposta d’audiència en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, en representació de la 
Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis (tram. 352-00691/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.62. Proposta d’audiència en comissió de David Pere Martínez, coordinador del Depar-
tament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00729/11). Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.63. Proposta d’audiència en ponència de David Pere Martínez, coordinador del De-
partament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00692/11). Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

11.64. Proposta d’audiència en comissió d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació 
ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis (tram. 352-00730/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

11.65. Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació 
ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis (tram. 352-00693/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.66. Proposta d’audiència en comissió de Zara Snapp, en representació de la Comissió 
Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00732/11). Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.67. Proposta d’audiència en ponència de Zara Snapp, en representació de la Comissió 
Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00695/11). Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.68. Proposta d’audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en el procés de 
regulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00720/11). Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.
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11.69. Proposta d’audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en el procés de re-
gulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis (tram. 352-00696/11). Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.70. Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comis-
sió de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona i membre del comitè científic del pro-
cés de regulació del mercat de la marihuana a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00737/11). Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.71. Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió 
de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00697/11). Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

11.72. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma «Som el 
que cultivem», amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumi-
dores de cànnabis (tram. 352-00719/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

11.73. Proposta d’audiència en comissió de Jaime Prats, president de l’associació de 
Tastadors de Cànnabis del Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00721/11). Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.74. Proposta d’audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquia-
tria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00722/11). Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.75. Proposta d’audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia 
de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposi-
ció de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00726/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.76. Proposta d’audiència en comissió d’Amber Marks, directora del Centre de Justícia 
Penal, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis (tram. 352-00736/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

11.77. Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector de la 
Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposi-
ció de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 352-00738/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta de compareixença.

11.78. Proposta d’audiència en comissió d’Albert Oliva, inspector del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumido-
res de cànnabis (tram. 352-00742/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

11.79. Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de Drogodependències, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànna-
bis (tram. 352-00718/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

12. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 
202-00090/10). Nomenament de la Ponència.
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La presidenta

Bon dia. Comencem la sessió de la Comissió de Salut d’avui, 22 de setembre, a les deu.
Em sap greu, perquè hi havia molts temes d’organització de l’ordre del dia... (Veus 

de fons.) Un segon... Hem de demanar alteració de l’ordre del dia, coses que ja estan par-
lades amb tots els grups.

En primer lloc, afegiríem la proposta de resolució número 298, que la debatríem 
conjuntament amb el punt número 9, que va sobre el formaldehid. D’acord? (Pausa.) 
Que ja ho vam informar. Per tant, si no hi ha res, ampliem l’ordre del dia per això. 
(Veus de fons.)

Aprovació per assentiment? (Pausa.)
Sí. D’acord.

Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya per a informar sobre la situació 
del projecte VISC+ (decaiguda)

357-00051/11

I el segon punt és afegir un punt de decaïment de la compareixença del director de 
l’Aquas pel tema de VISC+, atès que s’han fet les jornades i tot això. I, per tant, donem 
aquest tema per passat. I així va entrar, el grup que havia estat el proposant, un escrit a 
la Comissió de Salut; però, com que era un acord de la mateixa comissió, s’ha d’acordar 
una altra vegada el decaïment d’aquesta compareixença.

Es pot aprovar per assentiment, també? (Pausa.)
Molt bé.
Per últim lloc, demanar substitucions als grups parlamentaris. I si en algun punt hi 

ha algun canvi durant la comissió, que també..., si us plau, demaneu, abans d’intervenir 
o abans del debat, la paraula i informeu, perquè així consta en l’acta.

(Veus de fons.) Molt bé. El Grup Parlamentari de Ciutadans..., té la paraula en Jorge 
Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Senzillament, notificar que a partir del punt 5 jo m’absentaré i 
vindrà a substituir-me la diputada Noemí de la Calle. 

Gràcies.

La presidenta

«Merci». Algú més té substitucions? (Pausa.)
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí...

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí. El diputat Germà Gordó substitueix la diputada Montse Candini, i la diputada 
Irene Rigau hi haurà un moment que haurà de marxar i serà substituïda pel diputat 
Lluís Corominas. I estem pendents d’una substitució per un problema d’última hora 
a la carretera i quan arribi la persona ja indicaré qui substitueix la diputada Violant 
Cervera.

La presidenta

Molt bé; doncs, moltes gràcies. El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot?

Àngels Martínez Castells

Sí, bon dia. Jéssica Albiach i Àngels Martínez Castells substituïm Marta Ribas i 
Albano Dante Fachin.

(Remor de veus.)

La presidenta

Perfecte.

Àngels Martínez Castells

Escolti!, perdoni. Aprofito..., em diuen que aprofiti per dir que el punt que fa referèn-
cia al Parc Taulí, el punt 5..., encara s’està en negociacions amb el comitè d’empresa, i 
aleshores demanaríem, si us plau, que s’ajornés. (Veus de fons.) No...
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La presidenta

Posposem, doncs...

Àngels Martínez Castells

...per a un altre dia.

La presidenta

Sí, sí... No és cap retirada, és una posposició...

Àngels Martínez Castells

Exacte.

La presidenta

...per debatre-ho en una altra sessió de la Comissió de Salut.

Àngels Martínez Castells

Exacte.
Moltes gràcies.

La presidenta

Entès. 

Àngels Martínez Castells

Perfecte.

La presidenta

Era això el que em volíeu dir abans? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Perfecte. Doncs, 
moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal

250-00230/11

Si no hi ha res més referit a l’ordre del dia, comencem amb el punt número 1, que és 
la Proposta de resolució sobre el CAP de Castellbisbal, que és la número 230, i que està 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Per tant, tindrà la paraula, en primer lloc, 
la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes. Saludar la senyora Dolors Conde i les per-
sones que ens acompanyen avui des del municipi de Castellbisbal. A vegades, ja ho dè-
iem aquest dematí... –avui veurem un seguit de PR o de propostes de resolució que totes 
porten data de febrer, març, abril, i estem al mes de setembre–, a vegades, un té la sensa-
ció que els temps parlamentaris i els reals són una mica paral·lels i no massa coincidents, 
el que fa que podem veure, a algunes propostes de resolució, que algunes han de decaure, 
però altres que, malgrat que el temps passa, continuen mantenint-se els problemes.

I aquest és el cas del municipi de Castellbisbal, un nucli urbà dispers, amb moltes 
zones residencials, amb grans dificultats d’infraestructures, també, per la mateixa oro-
grafia i del mateix municipi. Castellbisbal, igual que molts altres municipis, l’any 2011 
va veure com el que havia de ser una reducció d’horari, del seu CAP, purament estacio-
nal, ha passat a ser definitivament el tancament del centre d’atenció continuada.

Les «vint-i-quatre hores el dia, 365 dies l’any» han desaparegut de Castellbisbal, 
i els veïns i veïnes han d’anar a Rubí, Sant Andreu de la Barca o a l’Hospital de Terras-
sa. Si, a sobre, hi afegim les dificultats al transport públic que hauria de connectar el 
municipi amb l’Hospital de Terrassa, i tota la reducció, també, del que és el transport 
sanitari no urgent, doncs, l’atenció que reben els veïns i veïnes s’ha anat degradant.

Aquí hi afegim que les llistes d’espera per al metge de família cada vegada són més 
llargues. Hem passat dels 5 als 45 dies, després d’un teòric pla de xoc, a més de tres set-
manes. Els vull recordar que el Ple d’aquest Parlament va aprovar que la visita amb el 
metge de família, el metge d’atenció primària, hauria de ser a les quaranta-vuit hores.

Per tant, presentem aquesta proposició en el sentit que el Parlament de Catalunya 
insti el Govern a restablir l’atenció continuada al CAP de Castellbisbal les vint-i-quatre 
hores el dia els 365 dies l’any. La resolució, i per problemes de data, es posa...: «Abans 
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que finalitzi el primer semestre.» Si s’admet, posaríem «que finalitzi el segon semestre», 
entre altres coses perquè és evident que el primer semestre ja ha passat; però, com deia 
a l’inici, és evident que continuen els problemes a Castellbisbal.

La posició sobre les esmenes la faig després o ara mateix, ja, presidenta?

La presidenta

Després, en teoria, però si...

Assumpta Escarp Gibert

D’acord, perfecte. Doncs, ja ho farem després.

La presidenta

Com vulgui vostè.

Assumpta Escarp Gibert

Molt bé.
(Veus de fons.) Sí..., no l’accepto, no. (Rialles.)

La presidenta

Molt bé. Doncs, passem al grup parlamentari que té esmenes a aquesta proposta de 
resolució: Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Maria Rosell.

Maria Rosell i Medall

Bon dia; gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Junts pel Sí hem fet una es-
mena on diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar 
garantint l’atenció continuada a la població del municipi de Castellbisbal les vint-i-qua-
tre hores el dia els 365 dies l’any, i a valorar el restabliment de l’atenció continuada al 
CAP de Castellbisbal les vint-i-quatre hores el dia els 365 dies de l’any d’acord amb els 
resultats de l’anàlisi realitzada dels processos de reordenació de l’atenció continuada.»

L’atenció continuada... Això és la nostra esmena, i nosaltres això ho justifiquem per-
què l’atenció continuada a la població del municipi de Castellbisbal, de les vint-i-qua-
tre hores el dia els 365 dies l’any, està garantida a través de la trucada al 061 o al 112 
en cas d’emergència, i des d’aquests números es gestiona l’atenció continuada sanitària 
domiciliària fora de l’horari d’obertura del CAP, i també l’atenció de transport urgent, 
les vint-i-quatre hores del dia. Fora d’aquest horari... Els punts d’atenció continuada més 
propers oberts les vint-i-quatre hores el dia són el CAP de la Mútua de Rubí i el CUAP 
La Solana, de Sant Andreu de la Barca.

El volum d’activitat de l’atenció continuada entre les vuit del vespre i les vuit del 
matí de l’endemà era de sis visites, els darrers cinc anys, en què es concentraven la 
majoria, majoritàriament, entre les vuit de la tarda i les dotze de la nit. Des del 19 de 
desembre del 2011, el centre obre fins a les dotze de la nit els dies laborables, i els dis-
sabtes, de les nou a les cinc de la tarda, i els diumenges i festes, de nou a dues, i el mes 
d’agost s’allarga un horari..., una hora, perdó, fins a les tres de la tarda. També hi tenen 
una ambulància de suport vital bàsic amb base al municipi dotze hores diàries. 

Des del canvi de l’horari no hi ha hagut cap problema assistencial. Des del Servei 
Català de la Salut s’estan duent a terme unes anàlisis per revisar els processos de reorde-
nació de l’atenció continuada en el territori, dels circuits, els fluxos i els resultats, tenint 
en compte el temps transcorregut, el context en què es van realitzant aquests processos 
i les peticions a diferents agents implicats. A partir dels resultats d’aquests estudis, es 
prendran les decisions pertinents amb relació a l’ordenació de l’atenció continuada.

El que sí que els demanaríem també és que... S’està fent un estudi real amb totes les 
obertures dels CAP. Quan es van tancar els CAP va ser amb el Govern tripartit, que en 
va veure la necessitat i va fer una valoració de si era necessària o no, i estava justificada, 
l’obertura dels CAP de vint-i-quatre hores. En aquest cas, per sis visites nocturnes es va 
considerar que no. A data d’avui, totes les persones que ho han necessitat han estat ate-
ses, com molt bé he dit abans.

I jo el que em preguntaria és si no, potser, val la pena de buscar una estratègia, de 
mirar –com vostès diuen que hi han..., les visites estan saturades, si estan a tres setma-
nes, la visita– si no es podria, per exemple, valorar la possibilitat... –en comptes d’obrir 
les vint-i-quatre hores per fer sis visites nocturnes, que tampoc ens treu massa cosa, 
quan ja tenen servei–, poder demanar l’ampliació dels metges de capçalera, per exem-
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ple. Jo penso que el que s’hauria de mirar de fer és mirar de veure les necessitats reals, 
i poder-ho parlar inclús amb els professionals del centre, a veure què és el que és prio-
ritari per ells, i esperar-nos també a la reordenació i a l’estudi que s’està fent des del 
CatSalut, que creiem que és qui realment té les dades, i es faran les coses que realment 
corresponguin amb cada territori.

I els demanaria que ens acceptessin l’esmena esperant aquest estudi, que sabem i 
ens consta que s’està realitzant, i que el tinguem el més aviat possible, i, llavors, poder 
parlar de tots els CAP; no cada sessió parlar d’un CAP diferent, sinó parlar-ho en con-
junt i veure les necessitats reals de tot el territori. Per això els agrairia que acceptessin 
la nostra esmena.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, nosotros vamos a anunciar nuestro voto favorable a esta 
propuesta de resolución. 

Yo ratifico las palabras de la compañera diputada Assumpta Escarp en todo lo rela-
cionado con este CAP. Entendemos que cualquier cierre de CAP produce un traslado a 
otros CAP cercanos y, por lo tanto, una aglomeración mayor que produce unas listas de 
espera mayores.

Usted, la compañera diputada de Junts pel Sí, mencionaba que por la noche había 
seis pacientes únicamente y que tal vez no valía la pena. Son pacientes que también su-
fren, son pacientes que necesitan una asistencia, aunque sea de noche. Por lo tanto, no-
sotros, en caso de que la compañera diputada Assumpta Escarp acepte, que parece ser 
que no, la esmena de Junts pel Sí, votaríamos en contra, a eso.

Nosotros, desde Ciudadanos, apostamos por un sistema asistencial eficiente que tra-
baje para todos los ciudadanos, lejos de las razones políticas de los diferentes partidos.

Así que..., muchas gracias.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada 
Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Nosaltres donem suport a la proposta presentada pel Grup Socialista.

La presidenta

Molt bé; doncs, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, el diputat 
Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per posicionar-nos també amb relació a aquesta enèsima, i no 
darrera, proposta de resolució amb relació a l’atenció continuada a diferents CAP de mu-
nicipis de Catalunya que han vist reduïts els seus horaris d’atenció a la ciutadania, provo-
cant en alguna ocasió, com a mínim, maldecaps addicionals als usuaris que requereixen 
d’aquesta atenció continuada... Per tant, anunciem que el nostre grup parlamentari donarà 
suport a aquesta proposta de resolució presentada pel Grup Socialista.

Però també voldríem reconèixer la part de raó que la diputada de Junts pel Sí ha 
esgrimit amb relació que..., bé, el fet d’haver de tractar els horaris dels centres d’aten-
ció continuada un per un, doncs, pot semblar una mica estrany. I també ens mostrem 
favorables a fer la valoració global de quina ha de ser l’atenció continuada en els cen-
tres de Catalunya, i també valorar si, segurament, és millor reforçar els metges de fa-
mília, els metges de capçalera, i reforçar l’atenció primària en aquells llocs on també 
hi ha feblesa.

I ens sembla molt bé i estem, segurament, molt d’acord amb aquesta proposta que 
vostè fa, però faci-la al Govern, que ens dóna la impressió que deu estar distret amb al-
tres temes i no està el suficientment posat a intentar resoldre aquests problemes, que no 
són problemes nous, que són problemes que s’arrosseguen des de fa anys i que es posen 
en evidència, com a mínim des que jo mateix sóc present en aquesta Comissió de Salut, 
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comissió rere comissió, amb propostes amb relació a l’ampliació dels horaris dels centres 
d’atenció primària.

Ja ens sembla bé la proposta que fa, però crec que és el Govern, al qual el seu grup 
dóna suport, el que hauria de dur a terme aquestes actuacions i presentar, en tot cas, 
una visió global. De fet, aquesta va ser una voluntat expressada pel conseller el mes de 
febrer; estem al mes de setembre i no sabe no contesta, almenys amb relació a aquest 
tema; en d’altres sí, però amb relació a aquest tema no es coneix res.

Per tant, el nostre grup donarà suport a aquesta proposta de resolució i continuarà do-
nant suport a aquelles propostes de resolució que facin referència a millorar l’atenció, l’ho-
rari d’atenció, dels centres d’atenció primària que han vist reduïts els seus horaris, men-
tre el Govern no faci un plantejament alternatiu o faci un plantejament global del tema.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, diputat. Per la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia 
Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Per nosaltres, un cop més veiem o tenim al davant els defectes del 
model de gestió basat en l’optimització de recursos per sobre d’una atenció adequada i 
necessària per a la ciutadania i per a la població, perquè, en lloc de posar més serveis 
en l’optimització de recursos, el que fem és retallar en serveis, i, per tant, augmentar 
les llistes d’espera, no? Per tant, en això, no?, nosaltres tornem a dir el que ja vam dir al 
juliol i que hem anat dient totes les vegades que surten propostes de resolució sobre re-
obertures de CAP sense cap mena de planificació global i territorial, que creiem que és 
la millor manera d’abordar aquest debat. 

Estem d’acord que és necessari fer això, ha sortit recurrentment; però, mentrestant, 
no passa. O hem de creure cegament en el que ens diu el Govern, que a uns llocs no és 
necessari per una sèrie de condicions, però que nosaltres ni sabem, ni hem vist ni hem 
pogut planificar conjuntament, i, per tant, no tenim en compte tota una sèrie de condi-
cionants que entenem que és el que ens ha de portar a decidir correctament com anem 
reobrint tots aquells CAP que, en un determinat moment de retallades..., es van anar 
produint. Per tant, mentre no existeixi aquesta planificació o no la puguem socialitzar 
aquí, a la comissió, i conèixer-la totes les diputades, nosaltres seguirem votant per re-
obrir tots els CAP que hi hagi aquí.

Ara bé, sí que demanem a la resta de grups parlamentaris que no en facin, d’això, 
una guerra electoral ni s’aprofitin, ni busquin, amb això, acontentar certs votants, sinó 
que totes siguem responsables. I, per tant, totes realment el que fem és demanar i parti-
cipar d’una planificació territorial global, que és el que entenem que hem de fer.

Mentrestant, donarem suport a aquesta resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara sí, per posicionar-se a les esmenes, el grup par-
lamentari proposant, el Grup Parlamentari Socialista, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, el meu grup no acceptarà aquesta esmena, entre altres co-
ses... Però jo recullo el guant de la diputada Eulàlia Reguant. Ella ho deia, és a dir, no es 
tracta de portar CAP darrere CAP, però aquesta és la realitat, i la realitat territorial en 
què ens trobem i la realitat en què els veïns i veïnes de les diferents poblacions es troben.

El conseller ha parlat moltes vegades de la necessitat de reforçar l’atenció primària. 
Parlem molt de primària, però no acabem de veure quina és la proposta que ens fan, 
perquè no l’hem vista. És possible que el CatSalut tingui molta més informació, però no 
podem esperar permanentment a una reordenació que tampoc s’ha compartit ni tenim 
la possibilitat, perquè no l’hem vista, de saber si realment en aquesta reordenació o en 
l’estudi que es vol fer es tenen en compte les realitats territorials, les pròpies dificultats, 
com jo deia abans, de transport públic en algunes poblacions, les realitats socials i de-
mogràfiques.

Jo..., només, una dada, però és que Castellbisbal, amb una població de 12.400 habi-
tants, té un 20 per cent de gent gran i un 20 per cent d’infants, la qual cosa vol dir que 
la gent que més necessita la proximitat, l’atenció continuada i que pot ser més suscepti-
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ble d’haver d’utilitzar un servei més continuat, són més del 40 per cent de la població, 
i que vol dir que el desplaçament no sempre és fàcil, sobretot a altes hores. A part que 
concretament, també en el municipi, a base de pressió –i, d’això, se n’ha de felicitar la 
plataforma, per aconseguir-ho–, doncs, han aconseguit quatre hores més d’ambulància.

Nosaltres, diputada Maria, no podem admetre l’esmena, entre altres coses, perquè 
jo quan sento «continuar garantint l’atenció continuada a la població», és una responsa-
bilitat del Govern, garantir l’atenció, i, per tant, no es pot dir que continuem garantint 
l’atenció quan aquesta es fa a quilòmetres de distància.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies.
Passem a votació, doncs.
Vots a favor?
Onze vots a favor.
Vots en contra?
Deu vots en contra... (veus de fons), 9, perdó, o 10... (veus de fons), 9, d’acord: 9 vots 

en contra.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució amb el vot en contra del Grup Par-

lamentari Junts pel Sí.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències 
a les Terres de l’Ebre

250-00254/11 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 2, que és la Proposta de re-
solució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de l’Ebre. En aquest 
cas, el grup proposant és el Partit Popular i té la paraula la diputada Marisa Xandri... 
(Veus de fons.) Un segon.

(La presidenta dóna la paraula a Assumpta Escarp Gibert.)

Assumpta Escarp Gibert

No, no..., perdoni; en aquest punt em substituirà el diputat Carles Castillo...

La presidenta

Molt bé.

Assumpta Escarp Gibert

...en aquest punt i al següent.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, substitueix la 
diputada Assumpta Escarp, el diputat Carles Castillo. Té la paraula Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, ja hem tractat, no?, en diverses comissions i en el Ple, la si-
tuació de l’assistència sanitària arreu de Catalunya. De fet, avui mateix, tenim diverses 
propostes de resolució que tracten aquesta problemàtica. Una problemàtica que ve de fa 
molt temps, i, en concret, a les comarques de les Terres de l’Ebre. I per això vam pre-
sentar, doncs, aquesta PR, que va ser registrada el 22 de març, concretament avui fa sis 
mesos exactes, i continuem amb la problemàtica entorn del transport sanitari i el servei 
d’urgències en aquesta zona. Sis mesos després, ja ho dic, i després de tractar-ho crec 
que força tant en comissió com en el Ple –i, teòricament, el Govern tenia una feina en-
comanada al respecte–, gairebé tot continua igual.

Concretament, l’Hospital de Tortosa, la Verge de la Cinta, amb freqüència es veu 
desbordat per l’afluència de pacients, tant en casos estacionals, com és la grip, com 
en règim ordinari d’assistències existents al llarg de l’any; de tal manera que les am-
bulàncies que presten serveis d’urgència no poden deixar el pacient al servei de l’hos-
pital i arriben inclús a estar fins a sis hores d’espera. Com és evident, i si li sumen si-
tuacions de sobrecàrrega de treball, el que es genera és un servei deficient i de baixa 
qualitat. 
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Aquest hospital és de segon nivell i ha de donar resposta a les urgències de la regió 
sanitària de Terres de l’Ebre, amb una població aproximada de 175.000 habitants, amb 
un territori que supera els 2.400 metres quadrats, i les característiques principals de la 
població que atén el servei d’urgències són l’envelliment i la seva dispersió territorial. 

Al marge de la manca de recursos a l’Hospital de la Verge de la Cinta, hi ha una 
altra problemàtica, que és el transport sanitari, on, després del concurs que es va fer a 
Catalunya, municipis de les Terres de l’Ebre han vist com es quedaven sense ambulàn-
cia; és el cas de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Xerta, Batea o 
la segona unitat d’Amposta. Això té conseqüències que afecten directament el ciutadà, 
és evident, i el que pot provocar és que l’esperança de vida dels usuaris, doncs, es vegi 
reduïda per la manca d’eficiència del servei, ja que, en ocasions, no es pot garantir la 
derivació del pacient a l’hospital. 

Bé. Nosaltres, davant d’aquesta situació, en primer lloc, doncs, demanàvem al Go-
vern que modifiqués... –espera, no trobo la..., sí–, el condicionament de plecs tècnic i 
administratiu del concurs del transport sanitari a les comarques de les Terres de l’Ebre, 
per tal de garantir la presència d’una ambulància les vint-i-quatre hores del dia a cadas-
cuna de les poblacions de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Xerta 
i Batea, així com a la segona unitat a la població d’Amposta. 

Bé. He de dir que aquí Junts pel Sí presentava una esmena que, per nosaltres, no es 
podia acceptar –no es podia acceptar–, però sí que és cert que hem arribat ara, a última 
hora, a un text, a una esmena transaccional que crec que s’ajusta més a la realitat actual, 
no? Perquè, evidentment, estem parlant de fa sis mesos, i és veritat que encara hi ha 
moltes mancances, però sí que s’ha donat algun pas, no?

Per tant, si em permet ja, llegiré ara com ha quedat aquest text, després els el passaré. 
El llegeixo perquè en tinguin coneixença tots els grups parlamentaris, i el passarem des-
prés a la Mesa, no? Mira, el text diu el següent, no?: «Avaluar els resultats que està do-
nant la implementació del concurs del transport sanitari a les comarques de les Terres de 
l’Ebre en el marc de la taula de seguiment i segons dades de l’informe de l’Aquas i realit-
zar les actuacions necessàries per a ajustar el model a les necessitats del territori. El nou 
cap del SEM explicarà aquestes actuacions en seu parlamentària abans d’acabar l’any.» 

Nosaltres donarem..., bé, hem arribat a aquesta transacció bàsicament, doncs, per-
què exigim, no?, que aquest nou cap pugui..., vingui aquí a explicar com està la situació 
actual, quines són les problemàtiques i quines actuacions s’estan fent. Per tant, lliura-
rem aquest text a la taula, a la Mesa. 

I, en segon lloc, teníem un segon punt, presentàvem un segon punt, a què també 
Junts pel Sí ha presentat una esmena, la qual no acceptarem perquè pensem que dilueix, 
doncs, el text inicial.

Però sí que acceptarem, en canvi, l’esmena de Catalunya Sí que es Pot, i que, per 
tant, quedaria de la següent manera, no?, que és: «Ampliar els efectius de metges espe-
cialistes i personal d’infermeria d’urgències, juntament amb més boxs de crítics, boxs 
de segon nivell, llits d’urgències, sales de tractament i sales de cures a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa.»

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Molt bé; doncs, moltes gràcies. Pels grups que han presentat esmenes..., el primer 
grup és Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Bé. Jo agraeixo que acceptin l’esmena i penso que és important, a més a més de 
la qüestió del transport sanitari, pensar que quan s’arriba a l’hospital, en aquest cas a 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, hi ha l’acolliment tècnic i professional necessari 
perquè aquestes coses puguin funcionar.

De totes maneres, sí que hem de dir que, també, la qüestió del transport sanitari i el 
servei d’urgències no és només deficient i amb problemes a les Terres de l’Ebre. A vega-
des, ha donat la impressió, sobretot des de Barcelona, que les Terres de l’Ebre són una 
cosa llunyana, pobra, i que li cal una especial protecció –no, no..., les Terres de l’Ebre 
es defensen molt bé i saben molt bé el que volen–, i que el que sí que caldria és replante-
jar-se tot el problema de mercantilització i privatització del servei sanitari.
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Això cada vegada va a pitjor i el que penso és que una bona manera de començar 
és començant, doncs, per una punta del territori, però no perquè quedi allunyada i des-
protegida, sinó perquè, mira, és una manera de començar. Comencem per aquí i, a més 
a més, ens assegurem, amb la nostra esmena –que agraeixo, ho repeteixo, que s’hagi 
recollit–, que, llavors, les ambulàncies no fan fila ni s’emmagatzemen en els rebedors 
d’urgències, sinó que ràpidament les persones malaltes són ateses.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Ara, l’altre grup que ha presentat esmenes: pel Grup Parla-
mentari Junts pel Sí, la diputada Montse Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí, gràcies, presidenta. Disculpin la veu, però estic amb un refredat d’aquests de final 
d’estiu; espero que em duri tota l’estona de la intervenció, el fil de veu que tinc.

Agraïm l’esforç que ha fet la diputada Marisa Xandri per arribar a un acord, perquè 
sí que és cert, i abans hi feia referència també la diputada Escarp, que són unes propos-
tes de resolució presentades el mes de març, i, per tant, doncs, les coses han canviat, i 
entenem nosaltres, que donem suport al Govern, que el Govern ha fet moltes coses de 
llavors a ara. En això, potser, doncs, no estaríem tant d’acord amb l’exposició que feia la 
senyora Xandri, però, bé, en tot cas, són, segur, qüestions d’apreciació. 

I al que sí que estem d’acord és que a les Terres de l’Ebre –i ho veurem ara i en la 
proposta de resolució que vindrà després– hi ha alguns punts de millora importants a 
fer. Pel que fa al Servei d’Emergències Mèdiques, el SEM, el mateix conseller ja va re-
conèixer que el model tenia deficiències. I no és perquè sigui un territori, com es deia 
ara, doncs, allunyat i que pensem que l’hem de protegir, sinó perquè té unes caracterís-
tiques diferents –té una extensió territorial important, població envellida–, i, per tant, el 
model sanitari, quan s’aplica, ha de tenir en compte aquestes diferències. 

El model sanitari del SEM, el nou model, es va implantar el mes de gener i a partir 
de llavors, doncs, han passat moltes coses. Aquesta PR és del març, i, per tant, entenem 
que val la pena poder-ne parlar, de les coses que han passat de llavors a ara.

Agraïm que se’ns accepti l’esmena transaccionada, perquè també nosaltres la vam 
presentar, doncs, en un moment en què havien passat menys coses, de... Hi han hagut 
moltes reunions en el territori amb tots els agents implicats. I, per tant, entenem que 
aquest nou redactat ens garanteix, com a parlamentaris, el fet que podrem fer el segui-
ment d’aquesta feina que s’està fent. La feina s’està fent en aquesta taula de seguiment 
en el territori, com deia, que ja ha fet diferents reunions; no totes amb tothom, però sí 
que hi hem pogut intervenir els diferents agents.

També s’està treballant amb els resultats que s’han obtingut a través de l’informe de 
l’Aquas, de quina era l’eficàcia i eficiència del nou model en la nova implementació, i ja 
s’han pogut fer algunes d’aquestes modificacions en els mesos de juny, juliol i agost. Per 
tant, hi ha hagut millores efectives que han permès la qualitat del servei en aquests me-
sos, i que, potser, doncs, en aquesta PR, per ser anterior, no podien quedar reflectides.

I entenem que hi ha un nou cap del SEM, i, per tant, doncs, això dóna una nova 
manera de fer; però que també hi ha el compromís que va agafar el conseller, de fer 
un concurs perquè aquest cap sigui fet amb un concurs públic, i s’està fent ara. I al que 
ens comprometem és que abans del mes de desembre, doncs, sigui el que està tempo-
ralment, o ja sigui el nou cap del SEM, pugui venir a aquesta seu parlamentària per po-
der-nos explicar, a nivell tècnic i de territori, a quines conclusions han arribat per poder 
tenir un millor servei.

Lamentem que no s’hagi acceptat l’esmena en el segon punt, tot i que entenem que 
evidentment hi estem d’acord, que el servei d’urgències tant fa referència al transport 
com també a l’atenció que es fa en els centres sanitaris. No entenem que la solució sigui 
només augmentar –augmentar–, sinó que el que hem de fer és augmentar el servei en el 
moment que sigui necessari. I aquestes són les actuacions que s’estan fent i que s’estan 
duent a terme, i que estan donant bon resultat. Per tant, potser no es tracta de construir 
nous boxs, sinó de posar a disposició els boxs que siguin necessaris en el moment que 
són necessaris –en període estival, en període de grip–, en els períodes que realment el 
servei els necessiti.
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Per tant, nosaltres no votarem a favor d’aquest segon punt; perquè enteníem que l’es-
mena podia ser transaccionada; però, en tot cas, era més realista el que les noves formes 
d’afrontar els serveis sanitaris ens han d’aportar, i és de maximitzar els recursos, però 
no només focalitzar en els moments que hi ha necessitat. I, per tant, en aquest punt ens 
abstindrem, perquè sí que entenem que s’ha de fer una actuació, que s’està fent, però 
que no seria, en tot cas, en els termes concrets amb els quals es proposa.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies de nou, presidenta. Bé. En aquesta proposta de resolució voldria comentar 
diverses coses, no? En primer lloc, és que encara no he sentit, doncs, bé, un reconeixe-
ment, no?, i una demanda real a donar resposta a una moció aprovada fa pocs mesos en 
aquest Parlament; és la moció que Ciutadans va presentar amb la intenció justament de 
realçar i donar resposta al gran problema que hi ha amb el tema del SEM, del transport 
sanitari i de la solució d’emergències. Nosaltres creiem que, el Govern, el que hauria de 
fer, doncs, és donar compliment a aquesta moció, perquè així ho vam aprovar transver-
salment i per unanimitat tots els grups.

Creiem que a aquesta proposta, i lligant-ho amb la proposta anterior, tal com deia 
la companya Reguant abans, doncs, cal estudiar, cal treballar i donar resposta per a les 
necessitats territorials en comú. Però sí que és cert que, aquesta, constatem que també 
ho és, i, per aquest motiu, nosaltres teníem intenció de donar recolzament a la proposta 
de resolució.

Com saben vostès, Ciutadans aposta decididament per millorar el transport sanitari, 
i així ho hem anunciat, ho hem treballat. I hem presentat una moció que, a més, alguns 
de vostès van reconèixer que era molt tècnica, i aquesta era la realitat, perquè estava, 
doncs, consensuada amb gent del sector.

Però desgraciadament constatem que en aquest tema continuen havent-hi deficiències; 
que hi ha un gran malestar entre els treballadors del SEM que, doncs, bé, no públicament 
s’atreveixen a dir les mancances i els problemes, però sí que discretament ens anuncien 
que res ha canviat, que res ha millorat. I desgraciadament venim d’un estiu en què els 
problemes reals han sortit a les notícies, els problemes reals han estat al carrer, on les am-
bulàncies no han estat cobertes mèdicament. I, per tant, això és un problema greu d’ina-
tenció als pacients, de desequilibri territorial, d’inequitat de salut. I, per tant, aquest tema, 
com veuen, doncs, bé, a mi realment em té bastant preocupat, eh?; preocupat, perquè no 
veiem cap gest. Per tant, lamento que totes les esmenes que ens faci el Govern –en aquest 
cas no és una proposta de resolució meva, però la podria assumir perfectament com a 
nostra– estiguin sempre orientades a avaluació, a demanar informes, a no sé què.

Mirin, jo crec que, evidentment, informar-se, estudiar, analitzar, avaluar, això, és 
que..., això és la feina del Govern, eh? Però una vegada feta aquesta primera feina, que 
no entenc perquè ha de venir amb una proposta de resolució –totes les propostes de re-
solució sempre van en el mateix sentit–, em falta la segona part, eh?, que és la de can-
viar les coses i fer-les realitat. Tenim una moció que les contribuïa a canviar –segura-
ment, evidentment, moltes coses, que s’hi podrien afegir, indubtablement–, però la feina 
del Govern hauria de ser aquesta.

Per tant, com veiem que tot això no s’està fent, jo... Bé. Entenem que aquesta 
transacció, doncs, dóna resposta a això que sempre, reiteradament, fa el Govern, que 
és: demanar informes a l’Aquas, que ja vindrà algú i ens contarà les coses... Mirin, els 
que coneixem perfectament com funciona aquest sistema diem i afirmem que això no 
està funcionant bé. Sí que és cert que es va cessar..., bé, un alt càrrec del SEM, però res 
ha canviat. I, per tant, doncs, bé, està bé que facin informes, que facin moltes reunions, 
però fins que els ciutadans no estiguin ben atesos, nosaltres no ens ficarem a favor ni al 
costat de res de tot això. Per tant, canviem el nostre sentit de vot. En aquest sentit, vota-
rem «no» a la transacció.

I, evidentment, crec que amb el meu discurs queda claríssim, doncs, que donarem 
recolzament a l’esmena que vostès presenten, perquè evidentment tot el que sigui am-
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pliar, donar resposta, recolzar els professionals que cada dia estan al peu del canó treba-
llant, evidentment és la sintonia també de Ciutadans, i, per tant, en aquest sentit, sobra-
dament ens hi alineem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, el diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Bon dia a tothom. Bé. Constatar el que acaba de dir el company de Ciutadans. 
Efectivament, un té a vegades la sensació que parlem moltes vegades, no?, i hem parlat 
moltes vegades, efectivament, del tema del transport sanitari, i un té la sensació al final 
que arribes a acords, fas un esforç, moltes vegades, de transacció i que la majoria de les 
vegades tens la sensació que acaba en fum, no?, de cara al Govern. Per tant, bé, consta-
tar això que s’acaba de dir.

Nosaltres donarem suport a la proposta de resolució, tot i que ens agradava més amb 
el seu text literal, tal com es va presentar.

I..., en fi, dir que, a banda de la balança de dades que el conseller pot donar per a jus-
tificar algunes vegades el funcionament –nosaltres creiem que dolent– d’aquest trans-
port sanitari urgent, i també no urgent, la realitat és que la sensació que té la ciutadania 
–i més marcada, si m’ho permeten, a les Terres de l’Ebre– és que el servei ha perdut 
qualitat, que ha perdut quantitat, i que, a més, s’estan corrent, en alguns casos, riscos 
innecessaris perquè no es cobreix, diguem-ne, la garantia de servei de transport sanitari 
a algunes de les poblacions, no? I aquí tenim una realitat rural –després hi entraré una 
mica més amb la proposta de resolució següent, doncs– que és diferenciada, no?, i que 
fa més sagnant encara aquesta situació, hi insisteixo, a les Terres de l’Ebre. 

Per tant, nosaltres, fent un esforç, doncs, donarem suport a la proposta de resolució 
de la transacció.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Per la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Ja s’ha dit, no?, és a dir, el tema del transport sanitari està sent re-
current aquesta legislatura. I, de manera recurrent, nosaltres, com a CUP - Crida Cons-
tituent, ens hem abstingut en aquest tema, entenent que el que calia plantejar era una 
qüestió de model –ja no només de l’últim concurs, sinó d’anar més enllà–, i d’aquí ve la 
proposta de resolució que després presentem. 

Per tant, nosaltres, en el primer punt, malgrat que s’hagi transaccionat, continuarem 
abstenint-nos, a l’espera de la resolució posterior, de la PR que vam presentar nosaltres.

I en el segon punt hi votarem a favor.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. No sé si es vol posicionar per a les esmenes, com que ja ho 
ha dit..., la transacció, etcètera. (Veus de fons.)

Per tant, passem a votació. Hi ha alguna substitució d’algun grup? (Pausa.) De Junts 
pel Sí?

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí, presidenta. Tal com ha demanat a l’inici de la votació, s’incorpora el diputat Jordi 
Turull substituint la diputada Violant Cervera.

La presidenta

Molt bé. Si no ho he entès malament, hi ha votació separada del punt 1 amb la 
transacció, i el punt 2 separadament. 

Per tant, passem a la votació del punt número 1 transaccionat.
Vots a favor?
Són... (Veus de fons.) Setze? (Veus de fons.) No; vint, no? (Veus de fons.) Ah, perquè... 

D’acord. Vosaltres no, eh?, perdó. (Veus de fons.) D’acord; doncs, 16 vots a favor.
Vots en contra?
El Grup Parlamentari de Ciutadans, quatre.
Abstencions?
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Una, del Grup de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovat aquest punt.
Passem a la votació del punt número 2.
Vots a favor?
Onze vots a favor.
Vots en contra?
No hi ha vots en contra.
Abstencions?
Deu abstencions, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Per tant, queda aprovat, també, aquest punt número 2.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres 
de l’Ebre

250-00386/11 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista. Té la paraula el diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí. Doncs, segueixo pràcticament recurrentment el fil argumental anterior. Nosal-
tres presentem aquesta proposta de resolució per a revertir algunes de les retallades que 
s’han fet, i concretament la presentem sobre les Terres de l’Ebre. 

Per què presentem això, concretament, de les Terres de l’Ebre? Bé. Doncs perquè 
considerem que les Terres de l’Ebre són un territori que està una mica deixat per aquest 
Govern de la Generalitat de Catalunya. El principi d’igualtat, companys i companyes, 
diu que..., exigeix un tracte igual quan la situació és igual, però també exigeix un tracte 
diferenciat..., si ens creiem una igualtat material de veritat, també exigeix un tracte dife-
renciat quan la situació és diferent.

I l’Ebre mereix un cert tracte diferenciat. Per què? Per la seva realitat rural, per la 
dispersió territorial, per la densitat poblacional baixa. Sí que és veritat que a tot arreu..., 
i tothom ha patit les retallades que s’han fet. Però permetin-me dir que a l’Ebre es viu 
d’una manera encara més sagnant, es viu d’una manera més profunda, perquè se suma a 
unes altres coses, a algunes altres qüestions, que ara no hi entrarem, algunes altres pro-
blemàtiques que tenen concretament a l’Ebre.

I permetin-me recordar-ho: «El sud» –com diu la frase– «també existeix.» L’Ebre es 
sent deixat; es sent abandonat; es sent, moltes vegades, tirat. I nosaltres hem pensat que 
valia la pena, doncs, com a mínim, discutir i posar damunt de la taula aquesta situació. 

Dono les gràcies a la companya Montse, de Junts pel Sí, també; hem fet un es-
forç tots dos per a arribar a un acord. Naturalment, a nosaltres ens agradava també 
més com estava la nostra proposta de resolució al principi, per això l’hem presen-
tada; però, l’esforç, nosaltres pensàvem que valia la pena, doncs, que en aquest cas 
una proposta de resolució sortís endavant amb el màxim recolzament d’aquesta cam-
bra, perquè, almenys, l’Ebre tingués alguna oportunitat. I hem cregut que era ade-
quat, tot i que no estàvem del tot d’acord que ja s’havien..., s’estaven revertint algunes 
qüestions, doncs, hem arribat a l’acord que es reverteixin encara més –si la situació 
pressupostària..., unit a la situació pressupostària– algunes d’aquestes retallades que 
s’han produït a l’Ebre.

I, per tant..., bé, doncs, d’alguna forma estem contents amb aquesta transacció a què 
hem arribat i demanaríem a tota la cambra, diguem-ne, que faci un esforç i que aprovi 
la moció, en atenció, com dic, a aquesta atenció diferenciada que mereix l’Ebre.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara... (Veus de fons.) Perdó? (Remor de veus.) Pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que heu presentat... (Veus de fons.)

Carles Castillo Rosique

Ah!, voleu...



DSPC C 205
22 de setembre de 2016

Sessió 12 de la CS 21 

La presidenta

D’acord; doncs, que la llegeixi ara el diputat Carles Castillo, si us plau.

Carles Castillo Rosique

Gràcies. La transacció diu: «Continuar revertint, amb més força si escau, totes les 
retallades realitzades a les Terres de l’Ebre a l’atenció primària i continuada, incremen-
tant els recursos tenint en compte les necessitats assistencials i l’adequada distribució 
pressupostària.»

La presidenta

Molt bé. Doncs, aquesta és la transacció. I, ara sí, pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, la diputada Montse Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí; gràcies, presidenta. En primer lloc, demanar disculpes a la resta de grups, perquè 
realment hem arribat a aquestes transaccions molt a última hora, i, per tant, doncs, la 
major part dels grups han sentit per primera vegada aquestes transaccions aquí. Donar 
les gràcies al diputat Carles Castillo per arribar a aquest acord, que ja els dic que ha si-
gut així, a l’últim moment.

Des de Junts pel Sí entenem que el Govern ha fet un esforç important a revertir les 
retallades que hi ha hagut arreu del territori, però també a les Terres de l’Ebre; una 
mica, posant èmfasi que als territoris on la dispersió i, com deia abans, els col·lectius de 
gent gran són molt abundants –i, per tant, també hi ha moltes dificultats d’accés als ser-
veis sanitaris–, doncs, el model sanitari, per ser equitatiu amb cada una de les persones, 
també s’ha d’adaptar a aquestes realitats.

És veritat que al nostre país, doncs, en un moment donat el Govern d’aleshores va 
haver de fer unes retallades importants, perquè havia de fer el sistema sostenible. Tam-
bé és veritat que si s’haguessin fet amb més temps..., o sigui, ens haguéssim sigut capa-
ços d’adonar, com a societat, que les coses no anaven prou bé i que gastàvem més del 
que teníem, s’hauria fet amb més temps, doncs, s’hauria pogut fer, potser, amb més seny 
i amb més cap. Però la veritat és que a tothom ens va arribar la crisi al cap més tard que 
la realitat, i a partir del 2010 es van haver de prendre mesures que no agradaven a nin-
gú, i tampoc al Govern d’aleshores; ni al Govern d’ara, doncs, li agrada haver de mante-
nir alguna d’aquestes situacions.

Però és veritat també que, aquestes qüestions, val la pena que les mirem..., i això 
s’ha dit en algun moment justament a la comissió, i per diferents grups parlamentaris 
–però a vegades es diu, però després s’actua sense tenir-ho en compte–: les actuacions 
no es poden mirar una a una, perquè tots donaríem tot a cada una de les circumstàncies 
que plantegem puntualment. El que hem de veure, que un model sanitari d’un país ha 
d’abastar i ha de permetre aquesta equitat a tot el territori i a totes les persones. 

Per tant, no s’hi val, sobretot, no?, doncs... Jo entenc que, quan un està a l’oposició, 
és fàcil, no?, demanar, demanar, demanar. Però, en tot cas, hem de tindre tots la respon-
sabilitat, i sobretot els que estem donant recolzament al Govern entenem que el Govern 
ho ha de fer així, de donar resposta també a tot el territori en funció del pressupost que 
té. Això fa de mal dir, però és una realitat, i és una realitat que hem de complir.

Per tant, nosaltres veiem que en el territori de les Terres de l’Ebre, que és el que ens 
ocupa ara, el que van afectar bàsicament les retallades van ser les suplències. També 
hem de tenir en compte que és un territori en què costa trobar professionals; perquè cos-
ta trobar professionals que vulguin anar a treballar a les Terres de l’Ebre, i, en canvi, hi 
ha altres llocs de Catalunya en què és molt més fàcil –per exemple, aquí, a Barcelona–, 
doncs, cobrir una baixa, eh? Però això no és una excusa; en tot cas, és una petita realitat 
que també explica part d’aquest problema.

A partir del 2012 s’han anat revertint..., moltes de les situacions que exposava ini-
cialment aquesta PR estan revertides i entenem que no s’han de tornar a repetir; per 
tant, això val la pena també posar-ho en valor. Val la pena posar en valor l’esforç que 
han fet tots els professionals per adequar-se als recursos que hi havia. I també s’han de 
tenir en compte coses externes que han passat, de llavors a ara. Del 2010 a ara hi ha un 
pont que no hi havia, de Sant Jaume a Deltebre; per tant, això s’ha de tenir en compte. 
I altres coses que s’han de tenir en compte, que és el nou model d’atenció a la cronici-
tat, que aquestes coses es van treballant en aquests darrers anys. El sistema sanitari, per 
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atendre millor la cronicitat, és molt més proactiu i va a buscar la persona amb cronici-
tat. I això no depèn tant de tenir més presència concreta en el lloc d’atenció i de tenir el 
lloc més proper, sinó que el lloc és el que s’acosta a cada un dels pacients. 

Per tant, si hem de revertir, sí, en funció del pressupost, però també donant un millor 
servei i tenint en compte que les realitats han canviat. Per tant, moltíssimes gràcies per 
aquesta acceptació, aquesta transacció, perquè entenem que tots estem a favor de tenir 
un millor servei, i que, tots, el que hem de fer és fer-ho possible amb el pressupost que 
tinguem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge 
Soler.

Jorge Soler González

Bé; bon dia de nou, presidenta; gràcies. Bé, les paraules que he dit en la proposta de 
resolució d’abans les subscric plenament i em serveixen per a aquesta. Ens tornem a tro-
bar, doncs, una resolució sobre l’atenció primària, sobre les necessitats al territori, sobre 
com donar resposta assistencial als ciutadans. En la nostra opinió, doncs, cal revertir les 
retallades i cal donar recolzament absolut a propostes de resolució com la que avui el 
Partit Socialista ens portava a la comissió.

Aquesta proposta de resolució està registrada fa sis mesos, i curiosament, doncs, 
ens trobem amb una transacció de darrer minut, dintre de la comissió, que hem de lle-
gir així, en veu alta, per a, exactament, entendre i comprendre què s’està dient. I torna 
a repetir el mateix patró que s’ha fet abans, eh? –anàlisis, avaluar, brindis al sol, etcè-
tera–, i, per tant, doncs, com he dit abans i subscric novament ara, nosaltres, bé, encara 
que teníem previst donar recolzament a aquesta resolució, canviem el sentit del vot per 
a votar «no».

Saben vostès que votarem «no» perquè nosaltres volem revertir les retallades; per-
què nosaltres volem fer una aposta ferma i decidida pel sistema sanitari públic; perquè 
nosaltres, doncs, volem i fem un reconeixement, sempre i continuat, de l’esforç que 
està fent l’atenció primària per donar recolzament i donar resposta sanitària al territo-
ri. I, per tant, novament aprofito la paraula per a donar les gràcies als meus companys 
que ho estan fent. Saben la necessitat que tenim de tenir una atenció primària, doncs, 
més forta, i saben vostès especialment que conec especialment i amb detall l’atenció 
primària.

Si la diputada, doncs, ens vol destacar la dificultat territorial que hi ha per a trobar 
professionals al territori, bé, avui no va la proposta de resolució d’això, però jo, si vol, 
després li explicaré amb moltes ganes, no?, per què a certs territoris no es troben profes-
sionals. Li podria explicar alguna cosa del tema de contractes, de renovació; bé, no va 
avui la proposta de resolució..., però cregui’m –cregui’m– que conec bé el tema de per 
què els professionals, doncs, marxen d’uns llocs i no volen ser contractats, eh?

Per tant, cada vegada, doncs, que sortirà: «Continuar revertint», jo entendré –perquè 
crec que els verbs i les conjugacions són importants– que «continuar revertint» no és el 
mateix que «revertir», eh? I, per tant, doncs, nosaltres no acceptarem..., bé, o votarem 
«no», en tot cas, en aquesta transacció.

I sí donarem el vot favorable, bé, al punt 2, que entenc, si és que així ho he entès bé, 
que no hi ha hagut modificació en aquesta transacció d’última hora, que tampoc m’ha 
quedat clar aquest tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la 
diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Molt bé, moltes gràcies. Jo voldria dir que quan es parli de revertir les retallades o 
les polítiques d’austeritat en sanitat i en salut, trobaran sempre a favor el vot de Catalu-
nya Sí que es Pot, i no només perquè és el vot del nostre grup polític, sinó perquè, a més 
a més, és el que està demanant la Marea Blanca; és el que està demanant la gent que 
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està fent activisme a la sanitat, és la gent que està lluitant contra les llistes d’espera, és la 
gent que està demanant una millor qualitat en l’atenció sanitària.

També voldria dir que, de totes maneres, les paraules que s’han utilitzat per defensar 
aquesta proposta es podrien aplicar amb igual intensitat a altres territoris de Catalunya. 
Per exemple, si canviem la planura de les Terres de l’Ebre per les muntanyes de la zona 
prepirenaica, també ens trobem amb les mateixes condicions; és a dir, també ens tro-
bem amb població dispersa, amb atenció difícil d’aconseguir, amb moltes dificultats per 
arribar en cas d’emergència a un centre de salut. Per tant, és evident que el sistema sani-
tari està arribant a unes costures, està estripant unes costures.

I, com he dit abans, està bé començar per un lloc o altre, però jo crec que aquest Par-
lament el que ha de tenir és una visió global de tot, com està anant en el sistema de sa-
lut. I per això penso que, a totes les propostes que es facin i que lliguin amb el que està 
demanant la Marea Blanca i tot el que està demanant la gent que està defensant la salut 
pública, és important de donar-hi suport.

En el cas concret aquest, a més a més, jo demanaria que es tingués present l’última 
indicació que ens arriba des d’Europa, en el sentit d’acabar amb les contractacions de 
tipus temporal, i adonar-se que, a més..., i que especialment –i lligaria amb el que ha dit 
el company que m’acaba de precedir en l’ordre de la paraula– en aquest sector és molt 
important que la gent també hi compti, no en un treball en precari, sinó en un treball 
plenament reconegut en les seves condicions laborals, i treballar amb seguretat i sense 
precarietat.

I, en aquest sentit, per tant, nosaltres anunciem que hi donem suport.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la diputada 
Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Sí..., abans de pronunciar-me envers aquesta proposta, fer una 
prèvia, no?, i és que estic totalment d’acord amb el que acaba de dir la diputada de Ca-
talunya Sí que es Pot, que aquesta situació que es viu a Terres de l’Ebre, doncs, es viu 
a moltes altres zones, especialment zones de muntanya –i parlo per la meva província, 
que és Lleida–, on realment hi ha una dispersió territorial important, i que, per tant, s’ha 
de mirar per tot el territori, no? Evidentment, aquesta és una nova proposta de les Terres 
de l’Ebre, però no ens oblidem d’altres indrets de Catalunya, doncs, que també necessi-
ten una atenció adequada i eficaç. Bé.

Quant a la proposta, no?, dir-li al diputat del Partit Socialista, doncs, que a nosaltres 
ens agradava també la proposta inicial, de la mateixa manera que a vostès abans també 
els agradava la nostra inicial. Ara, també, dir-li que, bé, hauríem acceptat amb més..., 
no ho sé, alegria, no?, la que vostès presentaven en un principi. Però hi donarem suport 
igualment, doncs, perquè pensem que, bé, l’atenció primària i continuada ha de ser una 
de les prioritats d’aquest Govern a les Terres de l’Ebre. Vostè, en la inicial, parlava de 
recuperar places de metges, infermeres, administratius, doncs, en llocs molt concrets; 
aquí, en aquesta transacció, això s’ho empassen. Però, bé, ja dic que hi donarem suport 
igualment.

I quant al segon punt, que és donar compliment, no?, a uns acords, als acords que 
es van prendre el mes de juny del 2015, doncs, evidentment, també hi donarem suport 
perquè és el que ha de fer el Govern, no?, i que suposaria nomenar aquesta gerència ter-
ritorial de l’ICS.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada 
Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, mal-
grat que, en la transacció, això de «amb més força si cal», ens agradaria saber exacta-
ment què significa, perquè no... Jo crec que sempre cal la màxima força possible, per 
tant, això de «amb més força si cal» no ho acabo de veure.
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El que sí que demanaria, però, que és quan... Entenc que hi ha diferents visions, 
però, per nosaltres, no podem acceptar que es digui..., o que s’atribueixi al fet que les 
retallades eren inevitables, que s’afirmi que gastàvem més del que teníem i que no vam 
poder fer res més per evitar les retallades. En això no hi estem d’acord.

Per tant, malgrat donar suport a la resolució, sí que hi ha una part d’explicacions que 
a nosaltres ens grinyolen i que creiem que no podem atribuir-ho sempre ni a fatalitats, 
ni a coses externes, ni a argumentar que les retallades eren necessàries per fer el siste-
ma sostenible, perquè hem vist com hem fet el sistema per a les persones absolutament 
insostenible. Amb això ja està.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé. No sé si pel Grup del PSC han d’afegir alguna cosa. Crec que queda clar 
que el primer punt ha estat transaccionat. El segon punt queda tal com està i em sembla 
que no fa falta votació separada. (Veus de fons.) Sí? Ah, sí..., sí que fa falta, perdó –per-
dó. (Veus de fons.) No sé si vol afegir alguna cosa?

Carles Castillo Rosique

No. Jo..., de la transacció, dir que me la prenc com un compromís del Govern, i hem 
pensat que valia la pena tenir un compromís del Govern per a portar a les Terres de 
l’Ebre, doncs, un raig d’esperança. (Rialles.)

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, en primer lloc, votem el punt 1, que és la transacció.
Vots a favor? 
Setze vots a favor.
Vots en contra?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Abstencions, cap.
Ara votarem el punt 2, que no té transacció; per tant, és tal qual l’original.
Vots a favor?
Unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia

250-00255/11

Molt bé. Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 4, de la 
Proposta de resolució sobre l’epilèpsia, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular. I té la paraula la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé. L’epilèpsia és una síndrome cerebral crònica de causes di-
verses caracteritzada per crisis recurrents degudes a una descàrrega excessiva d’impul-
sos nerviosos que produeixen la pèrdua de coneixement i convulsions.

¿Quines són les conductes de les persones que pateixen la malaltia i dels qui es rela-
cionen amb epilèptics? És important –és important– tractar aquesta qüestió, no?, perquè 
teòricament les persones amb epilèpsia han de tenir una relació familiar, laboral i social 
absolutament normal, sense sobreprotecció, però tampoc d’aïllament.

Està demostrat que sobreprotegir durant la infància pot portar una limitació d’ac-
tivitats socials i, per tant, de relacions socials. És evident que les persones amb epi-
lèpsia activa tenen més problemes per relacionar-se i això segurament és a causa del 
desconeixement i la por que es té de la malaltia. Per tant, és bo que el mateix ma-
lalt accepti..., i n’informi al seu entorn, per eliminar barreres socials i integrar-se en 
igualtat de condicions.

Bé. En aquesta proposta no entrarem a descriure els tipus d’epilèpsia, tractaments, 
causes, etcètera, sinó que el que pretenem amb aquesta proposta és el següent: en pri-
mer lloc, que davant d’un cas de crisi epilèptica es pugui actuar de manera ràpida en 
professions concretes que per al seu exercici impliquen tenir un coneixement més acurat 
de com s’ha d’actuar.
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Per tant, en el primer punt demanem promoure que el protocol d’actuació davant 
una crisi epilèptica s’incorpori a la formació de primers auxilis en determinades profes-
sions, i, concretament pel que fa referència a la Generalitat, que s’asseguri aquesta for-
mació als cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i protecció civil.

En aquest punt, Junts pel Sí ha presentat una esmena en què ja dóna per fet que 
tant els mossos com la resta de cossos esmentats ja tenen aquesta formació i, per tant, 
ens demanen que acceptem que es continuï donant aquesta formació, no? Bé. Cap 
problema per a acceptar-la, perquè entenem, doncs, que ja s’aplica; l’únic, que, no ho 
sé, potser s’hauria de fer un avís, no?, que realment això estigui passant. Però accep-
taríem l’esmena.

I en el segon punt, doncs, demanem al departament que fomenti l’adaptació de l’en-
torn educatiu a aquesta problemàtica que poden presentar alguns alumnes amb epilèpsia. 
Cal tenir en compte que aquesta és una malaltia que té connotacions que van més enllà 
del que és la malaltia en si. Avui en dia encara veiem que és molt habitual que l’epilèpsia 
provoqui conductes de rebuig tant en la vida laboral..., social i en l’àmbit escolar, i ge-
nera actituds discriminatòries i estigmatitzants. Demanem que es faci un esforç perquè 
ni l’alumne que pateix crisis epilèptiques se senti marginat com un ésser estrany dins de 
l’aula..., i que també es faci pedagogia entre els alumnes per evitar que aquesta persona..., 
que no es senti rebutjada.

I, finalment, volem que es duguin a terme les accions necessàries..., i evidentment 
acceptem l’esmena de Junts pel Sí, perquè és el Govern de l’Estat qui ha de donar el 
reconeixement de discapacitat a aquesta malaltia, no? Concretament, hi ha un real de-
cret que regula el reconeixement del grau de discapacitat, i, a hores d’ara, pel que fa a 
l’epilèpsia, s’inclou en una taula associada a les alteracions episòdiques del nivell de 
vigília, d’alerta i del son, però no existeix un capítol especial dedicat a l’epilèpsia, no?

Per tant, en qüestions com aquesta, no?, tinguin la competència que tinguin o de-
pengui de qui depengui, hem d’esmerçar, jo ho crec, tots els esforços en benefici de les 
persones, i, en aquest cas, doncs, dels epilèptics i les persones que conviuen amb ells.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la dipu-
tada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Bé. Agrair en principi, doncs, les facilitats per poder arribar a una entesa. Penso que 
a un tema, doncs..., que per filar o millorar el que s’està fent fins a aquest moment, tots 
hi estem oberts.

Com deia la companya diputada, la formació sanitària que s’imparteix als cossos de 
policia, bombers i voluntaris ve regit pel Decret 225/1996, del 12 de juny, pel qual es re-
gulava en atenció sanitària immediata. Dins d’aquest programa formatiu, actualment ja 
hi figura l’atenció a les urgències i emergències neurològiques, entre les quals s’inclouen 
les crisis epilèptiques. També cal recordar que ja fa més de vuit anys que també es va 
ampliar aquesta formació als voluntaris de protecció civil. 

Aquesta formació s’ofereix tant en la formació bàsica d’accés com en determinats 
cursos per a l’accés a especialitats. En el curs de formació bàsica per a policies, que 
abans ens explicava una miqueta, doncs, el detall d’aquesta formació, els alumnes duen 
a terme, en matèria d’assistència sanitària immediata, quaranta-quatre hores lectives, 
entre els continguts de la qual es treballa específicament també com actuar amb pa-
cients amb convulsions, sobretot a la via pública, sent l’epilèpsia una de les possibles 
causes. De forma teòrica es concreta, obertament i explícitament, que l’epilèpsia és..., 
una causa neurològica que provoca estats d’inconsciència; així com també que l’aten-
ció d’un malalt amb convulsions és una de les situacions més freqüents que requereix 
aquesta atenció immediata. Per tant, certifiquem que realment, doncs, el que hi ha és 
voluntat d’anar treballant en aquesta línia.

Amb referència a l’apartat 2, jo penso que tots hi estarem d’acord i no podem..., i que 
no podria ser d’una altra manera, no? L’atenció als alumnes amb epilèpsia a les nostres 
escoles s’ajusta a les característiques de cada persona i a la seva funcionalitat, a partir 
dels informes mèdics proveïts per la família i tenint en compte també les observacions 
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del centre. Així mateix, les mesures adoptades formen part dels protocols elaborats per 
cada centre, amb la formació del personal que hi pugui estar implicat.

I coincidiríem amb la diputada, amb referència a l’apartat 3, on realment aquesta..., 
la Direcció General de Protecció Social en aquest moment, doncs, el que fa és desen-
volupar una normativa estatal. Aquesta normativa també..., els seus barems no valoren 
malalties per diagnòstic, sinó que tenen l’objecte de determinar l’efecte de les malalties 
contemplades sobre la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida quo-
tidiana. I realment ara no tenim autonomia pròpia per modificar-ho, sinó que això recau 
en la Comissió Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració.

Per tant, mentre no canviï la normativa, actualment encara la Generalitat de Cata-
lunya té l’obligació de complir i aplicar les normes en els seus propis termes.

Per tant, entenem, doncs, que les esmenes acceptades..., o al que hem arribat seria 
un bon consens.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat David Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. Bé. Des de Ciutadans donarem suport a aquesta proposta de re-
solució perquè creiem important posar sobre la taula aquesta qüestió i parlar-ne –par-
lar-ne– per donar solucions als problemes quotidians de les persones que pateixen epi-
lèpsia, ja siguin familiars, ja siguin laborals, ja siguin socials.

També creiem important reconèixer el seu grau de discapacitat. És un pas necessari 
que s’ha d’avançar i s’ha d’exigir, sigui a l’Administració que sigui.

I també creiem que és important transmetre d’una manera més clara els protocols 
d’actuació, als diferents professionals, a seguir davant de possibles crisis que es poden 
patir. Per tant, donarem suport a aquesta proposta.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Poc més podem afegir de més en la presentació que ha fet la 
diputada del Partit Popular. Sempre hem defensat, eh?, davant de qualsevol..., de fet, 
la bona informació, el coneixement, són la millor lluita contra el rebuig i l’estigma-
tització. Per tant, tant en l’àmbit escolar com en tots els àmbits, poder explicar, poder 
donar a conèixer, d’alguna manera és el que millor millora –valga la redundancia, di-
ríem en castellà– el que pot ser el seu entorn immediat.

Jo, pel que fa al fet que els cossos de seguretat, els cossos d’emergències –encara 
que en diuen «les cares d’emergències» a TV3–, d’alguna manera estiguin preparats per 
fer la resposta immediata, em sembla important. És veritat que hi ha una part de la for-
mació, però és veritat també que hi ha d’haver protocols més clars. Perquè l’epilèpsia 
en algun moment –per l’espontaneïtat del brot, pel que representa, per la durada que pot 
tenir– a vegades es pot prestar a algunes confusions; sobretot hi han hagut confusions 
amb casos d’haver consumit substàncies psicotròpiques; per tant, jo crec que no és bala-
dí. És veritat que s’ha de continuar, però, sobretot, més enllà, és a dir..., és dir quan estàs 
davant d’un malalt, i, per tant, quina és l’assistència que li has de donar.

Per altra banda, el punt de reconeixement dels drets creiem que és important i, a 
més, és important també per al que seria el seu desenvolupament laboral.

I, en general, entenc la proposta de resolució i entenc també la transacció de les es-
menes, perquè crec que val la pena que tots hi estiguem d’acord: és millorar la qualitat 
de vida dels malalts no només en l’àmbit de la salut, sinó el que seria la seva vida diària, 
no?, en l’àmbit de l’escola i en el seu ser atès correctament si la seva crisi es produeix en 
algun lloc inesperat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula la diputada Àngels Martínez.
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Àngels Martínez Castells

Sí, molt d’acord amb tot el que s’ha dit. Només voldria ressaltar que, tal com es pot 
llegir en el text, es diu: «Les persones que pateixen epilèpsia presenten una major inci-
dència i prevalença de morbiditat psiquiàtrica», amb tots els problemes que està presen-
tant en la salut mental. I, a continuació, també parla de la major possibilitat de patir atur 
i, per tant, marginació en la societat.

A mi em sembla, en aquest sentit, que totes les malalties que tenen un caire, un ves-
sant que pot donar una estigmatització, que pot donar anar a raure a sectors, per desgrà-
cia, deficientment tractats i sistematitzats, o que poden abocar a més problemes de salut 
–entenem com a «salut» els determinants de la salut–, són malalties que cal posar en el 
frontispici de les nostres preocupacions.

I, en aquest sentit, jo, com a..., bé, el nostre grup donaria absolut suport en la millora 
del tractament i investigació de l’epilèpsia i a una correcta intervenció en les escoles i 
allà on calgui. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, per la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia 
Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo, tal com ja s’ha dit, subscric molts dels arguments que s’han donat.
Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Molt bé. No sé si per part del Partit Popular volen afegir alguna cosa? (Pausa.) Em 
sembla que està tot clar: accepten les esmenes dels punts 1 i 3, el punt 2 es manté origi-
nal, i crec que ningú ha demanat votació separada.

Per tant, procedim a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Queda aprovada aquesta proposta de resolució.
El punt número 5 és el que s’ha demanat posposar per a una altra sessió de la comissió. 

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne

250-00273/11

Per tant, anem ara al punt número 6 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre la 
defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mèdiques digne, presentat per la CUP - 
Crida Constituent. I, per tant, té la paraula la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Bé, el tema, com ja ha sortit abans, no?, del transport sanitari ve sent 
recurrent. Nosaltres hem procurat sempre mantenir el mateix discurs i defensar el que 
crèiem que realment s’havia de fer, més enllà d’entrar a solucions puntuals per a territo-
ris concrets..., sinó que el que havíem d’abordar era el concurs de l’any passat. I no només 
el concurs, sinó anar més enllà i abordar el que ja es va fer fa anys, que era l’externalitza-
ció; i, per tant, començar, com s’ha fet en tot el sistema sanitari català, a anar elaborant i 
«entramant» un model de gestió basat en l’optimització de recursos, i, per tant, basat en 
la connivència d’allò publicoprivat, que el que acaba portant són conseqüències tant a les 
professionals com a les persones que han de ser ateses, i que, per tant, realment el que no 
fa és vetllar pel bon funcionament, sinó que vetlla per ser eficient, eficaç i, sobretot, que 
hi hagi un estalvi econòmic, i que, per tant, no respon a allò que hauria de respondre.

És per això que nosaltres el que vam plantejar era –veient que ja hi havia el mes de 
març professionals, usuaris, molts col·lectius, plataformes, sindicats, etcètera, que s’esta-
ven manifestant en contra del concurs i dels efectes que comportava l’últim concurs fet 
pel conseller Boi Ruiz, o el concurs més alt fet pel conseller Boi Ruiz a la conselleria de 
Salut– revertir aquest concurs i començar a treballar realment per allò que havíem d’ha-
ver fet fa un any, que era un model que avancés en la gestió a la titularitat i la provisió 
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públiques, perquè entenem que aquesta és la manera per vetllar realment perquè fos un 
servei públic que respongués al que ha de respondre.

I que..., a més a més, ara que han passat uns mesos, no?, veiem que sí que hi ha ha-
gut un estudi, però nosaltres demanàvem, i ho seguim demanant, perquè..., un procés 
de debat amb els professionals. Perquè sí que hi ha hagut un estudi, però ens sorgeixen 
alguns dubtes respecte d’aquest estudi quan veiem que la majoria de professionals amb 
els quals s’ha parlat són membres de la Junta Clínica del SEM, que acaben sent la ma-
teixa direcció del SEM.

Aquests són realment els professionals amb qui s’ha de parlar, quan hi ha sindi-
cats i plataformes amb professionals organitzats que segueixen denunciant el funcio-
nament? Quan veiem que aquest estiu hi ha hagut incidències –a les Terres de l’Ebre, 
a Lleida, a diferents llocs del territori– que continuen sobre la taula de mal funciona-
ment del nou model?

Alhora, a més a més, amb aquest estudi, se’ns..., no?, en aquesta línia del que dè-
iem de la Junta Clínica, és a dir, no acabem de veure com s’obtenen i s’analitzen les 
dades qualitatives, que són les que en donen la valoració positiva. Per tant, aquest es-
tudi tampoc..., creiem que no respon o que no és el procés de debat amb les professio-
nals que es dediquen a les urgències sanitàries o al transport sanitari, i que, per tant, 
vol dir que això ho hem de fer i ho hem de tornar a fer.

Per tant, nosaltres el que plantegem és revertir aquest concurs, entenent que mal-
grat les múltiples mocions i resolucions que hem anat aprovant, punt 1, no ho acabem 
d’implementar; i, punt 2, seguiríem sense respondre a allò que creiem que hem de res-
pondre: que s’iniciï un procés de debat amb els professionals del transport sanitari, i 
sobretot que des del Parlament reconeguem i manifestem el suport als treballadors i 
les treballadores del Sistema d’Emergències Mèdiques valorant que la feina que estan 
desenvolupant és un servei bàsic, elemental i essencial per a tota la ciutadania. A més 
a més, amb tres paraules que per ells també són necessàries, és a dir que no parlem 
només de servei bàsic o que no parlem només d’elemental, sinó que entenguem que 
són aquestes tres coses: bàsic, elemental i essencial, i que és per això que cal apostar 
per revertir aquest concurs que, nou mesos més tard, encara porta problemes i no els 
aconseguim solucionar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada 
Montse Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Com ja s’ha comentat, s’ha tractat en diferents 
ocasions en aquesta comissió i en el Ple el tema del servei del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. 

És cert que amb el nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques hi han hagut al-
guns problemes. Per aquest motiu, des del Govern es van demanar informes per a ava-
luar quins eren, i també s’han escoltat totes aquelles inquietuds que es feien arribar des 
dels professionals del SEM.

Per tal d’analitzar el desplegament i el correcte funcionament, es van crear i estan 
desplegades la taula nacional del transport i les taules territorials del desplegament, par-
ticipades per l’Administració, les empreses adjudicatàries i la part social. De fet, l’in-
forme de l’Aquas admetia algun problema d’implantació i alguna mancança; i, a més a 
més, també recomanava algunes mesures correctores.

El nou equip del SEM haurà de fer els ajustos necessaris..., a dur a terme, mirant 
territori per territori; s’haurà de fer de forma rigorosa, i que tothom hi tingui confiança, 
que els canvis a realitzar siguin perquè Catalunya tingui el millor model de transport 
sanitari possible.

Fer esment que tenim nou director del SEM, que s’ha fet amb un procediment de con-
currència públic i transparent, com mai s’havia fet. Esperem que el nou director prengui 
possessió i pugui aplicar les mesures adients per tal de millorar el que sigui necessari.

Comentar que s’està elaborant un nou pla d’emergències, que en els propers mesos 
estarà enllestit, amb la voluntat de donar solució als errors i assolir un model millor.



DSPC C 205
22 de setembre de 2016

Sessió 12 de la CS 29 

Com a conclusió, dir que s’avaluaran tots els resultats dels informes i la implantació 
del nou model per tal de realitzar les actuacions necessàries per a ajustar el nou model a 
les necessitats de cada territori.

Abans d’acabar voldria comentar que el servei d’emergències fa referència al trans-
port sanitari, però també a l’atenció domiciliària, a l’atenció als CAP, a l’atenció als hos-
pitals, i que el debat sempre se centra..., només es focalitza en les ambulàncies.

Dir que, des del nostre grup, hem presentat dues esmenes, al subpunt a i al sub-
punt b del primer punt, i que no han estat acceptades. Per això demanarem la votació 
separada del punt 1. El nostre grup votarà a favor del punt 2 i s’abstindrà en el punt 1.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. Dice un viejo refrán que cuando el río suena, agua lleva. 
Pero en este caso, en lo relativo al transporte sanitario el río suena tanto que no es que 
lleve agua: es una monumental riada.

Voy a tener que repetir algunas cosas que ya han dicho otros, pero no me importa, 
de verdad. Es un tema que hemos hablado, debatido, votado y vuelto a votar. Y hoy, 
dos nuevas PR; en algunos casos, ya también presentadas hace meses –creo que la que 
tenemos en este momento era de marzo–, pero siguen siendo de actualidad, en este 
caso también.

Algo pasa con el nuevo sistema de transporte sanitario, que tenemos frecuentes no-
ticias en prensa –ninguna favorable–, informes de los sindicatos de trabajadores, los pa-
cientes, que indefensos cuentan sus problemas cotidianos.

Y ya lo ha dicho antes nuestro portavoz, Jorge Soler, pero, insisto, no me importa 
repetirlo: si la situación sigue siendo problemática, no será porque el Govern no esté al 
tanto. En el Pleno del pasado 7 de abril –en abril– se aprobó íntegramente una moción 
–la 17/11, ya comentada– presentada por nuestro grupo, que incorporaba enmiendas de 
la gran mayoría de grupos de esta cámara; fue una moción muy trabajada, aprobada en 
su totalidad.

Y hasta hoy, de abril a septiembre, tenemos un informe de cumplimiento del Govern 
de un punto, del punto 1.c, el que hacía referencia a que nos enviara el informe que es-
taba elaborando. Es cierto, nos lo han enviado: gracias. ¿Y el cumplimiento del resto de 
la moción? Si se le hubiera dado cumplimiento, alguno de los problemas del transporte 
sanitario estarían resueltos; quizá no todos, pero alguno sí.

Nuestro grupo, siguiendo la línea que mantenemos desde el inicio de esta legislatura 
de trabajar más por las cosas que importan a todos los catalanes, en este caso apoyare-
mos en su totalidad la PR que nos presenta Catalunya Sí que es Pot, porque vamos a ser 
coherentes con lo que... (Veus de fons.) CUP - Crida Constituent, disculpi. Perdó, senyo-
ra Reguant... (Veus de fons.) Ha sido una... La CUP - Crida Constituent.

Porque vamos a ser coherentes con lo que hemos manifestado desde..., anteriormente: 
que el sistema actual no funciona –punto 1.a–; que es imprescindible contar con todos los 
profesionales del transporte sanitario –punto 1.b. Y cuando digo «todos» me refiero a lo 
que ya ha comentado también la señora Reguant de que no se trata solo de los profesio-
nales de tal o cual empresa; de todas –de las públicas, de las concertadas, de las contrata-
das–, porque ellos son los que se conocen cada recodo del último palmo de cada carrete-
ra del territorio. Sin todos ellos sería imposible implementar medidas eficaces.

Y al punto 2..., ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, pero no nos cansaremos 
de manifestar nuestro apoyo a los trabajadores, insisto, de las empresas contratadas, el 
SEM, a todos ellos.

Diputados, desde Ciutadans vamos a seguir insistiendo con nuestras propias pro-
puestas o apoyando las de otros grupos, como es el caso, para que el Govern entienda 
que el monotema puede servirles para el monotema, pero mientras tanto la sanidad si-
gue teniendo graves problemas, como los del transporte sanitario, y siguen esperando 
un govern que se lo tome más en serio.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Assumpta 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Jo..., una mica en la línia del diputat de Ciutadans que m’ha pre-
cedit –és veritat: en el Ple, en comissió, avui mateix–, i abans la diputada Reguant ho 
deia, no pot ser que a cada sessió de la comissió i en molts plens anem portant puntu-
alment el problema del transport sanitari, del tractament de les emergències, a cada un 
dels territoris. Cal, de veritat, plantejar el tema.

Jo crec que la moció que parlava abans el diputat de Ciutadans, al Ple, que va ser vo-
tada i va ser aprovada, d’alguna manera intentava també donar-hi sortida.

La transposició, sense més –i, a més, això, que, a més...–, del model VIR –que pot 
funcionar en ciutat densa, a Barcelona ciutat– a tot el territori, ha generat veritables 
desatencions, i, a més, sense tenir en compte les altres retallades que es podien pro-
duir en els CAP, en els CUAP. I, per tant, hi hem sumat el desastre que en si mateix 
ha generat aquesta posada en marxa d’aquests nous concursos. No només ha generat 
disfuncions i desatencions, sinó que, en un moment determinat, quan no hi havia el re-
curs requerit i llavors s’intentava arreglar, els mateixos professionals d’emergències et 
diuen que després acabaven havent-hi tres recursos fent la mateixa atenció, no?, perquè 
hi acabés arribant el cotxe on hi havia el metge.

L’informe que va aportar l’Aquas i que el Govern ha fet a mans reconeix el desequi-
libri, però bàsicament manté el model, i a mi em sembla que és el més greu, no?, fa al-
gunes... Bàsicament, si un se’l mira és més un informe justificatiu i dóna molt poques 
claus per al canvi necessari que s’hauria de produir.

Jo hi estic d’acord. El meu grup donarà suport a la proposta de resolució que presen-
ta la CUP - Crida Constituent en la seva totalitat.

I és evident que s’ha d’atendre la veu dels professionals, s’ha d’atendre la veu dels 
territoris i de les realitats socials, i, sobretot, s’ha de reconèixer la tasca que fan els 
professionals. Jo, abans..., ara se n’ha anat el diputat Jorge Soler, però aquí els anem 
reconeixent. Però el CatSalut els fa un contracte de dilluns a divendres i el dissabte 
els acomiada. Vol dir que, d’alguna manera, hauríem de començar, també, a plante-
jar que el reconeixement vol dir, també i bàsicament, el reconeixement real de la seva 
tasca i el que fan.

A mi em preocupa una mica el pas entre la reversió i el nou model de gestió; és a 
dir, em preocupa una mica el mentrestant. I em sembla que la diputada Reguant tam-
bé ho deia, no? És a dir, mentre plantegem tot plegat, d’alguna manera algú s’hi hau-
ria de posar i ens hauríem de plantejar, de veritat, quines són les respostes i quines 
són les necessitats i de quina manera ens en podem sortir. El meu grup ha demanat 
totes les inspeccions que s’han fet a les empreses i realment és esfereïdor. O sigui, 
només que el conseller agafés les seves pròpies respostes, veuria el que en surt, de 
com ha funcionat, i sobretot com ha funcionat també aquest estiu.

És necessari obrir el debat –i amb això acabo–, és necessari revertir el model. I ens 
agradaria, i coincidim amb la diputada Reguant, no haver de tornar a presentar un pro-
blema d’un territori, però ho farem si no s’obre el debat...

La diputada de Junts pel Sí deia que s’estava presentant, o preparant, un nou pla. 
Estem pendents del pla d’atenció primària, estem pendents del pla d’urgències, estem 
pendents del pla del transport sanitari i el tractament de les emergències. No ho sé, ja no 
vull parlar de temps, però, en tot cas, almenys materialitzin algun.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, la diputada Àn-
gels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí. El nostre grup donarà suport a la proposta de la CUP.
I només voldria dir alguna cosa que és molt evident, però que potser podria ajudar, 

si es tingués present, a sortir d’aquesta espècie de roda de hàmster en què sempre s’està 
tornant a parlar dels mateixos temes i tornant a votar les mateixes qüestions.
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Mirin, a mi em sembla que una imatge que il·lustra molt i és molt pedagògica és la 
de l’iceberg, i aquest iceberg no està en aigües precisament plàcides, l’iceberg de la sa-
lut. Vostès saben que en la imatge clàssica de l’iceberg de la salut es diu que, al que és el 
sector sanitari, és només la part..., la part de malalties, i el sector hospitalari és una part, 
només la part emergida de l’iceberg, però que la part més important, la part immensa-
ment majoritària, està submergida.

Doncs, les emergències mèdiques estan justament en el trencant; estan en el trencant 
entre el que és la malaltia que apareix i que ve donada perquè es trenquen tots els con-
dicionants de la salut –per exemple, el que són els accidents professionals, el que són els 
trencaments de les violències domèstiques, etcètera i tot el que representa també l’aban-
donament sanitari de determinades zones– i la part emergida.

I si nosaltres som conscients que, cada vegada –deixant de la mà de Déu el siste-
ma sanitari, no actuant, no tenint aquesta visió global–, serà més necessari un sistema 
d’emergències molt més potent, que, a més a més, és el que lliga aquesta part emergida 
de la salut i de la malaltia amb la part no emergida, és el que entra a les cases, és el que 
permet veure si una persona..., és a dir, fins a quin punt una malaltia és una malaltia o 
realment és una persona que està malalta, i que està malalta per unes determinades con-
dicions socials, d’habitatge, etcètera. Si no entenem tot això i no entenem que això només 
ho pot fer un sistema públic de qualitat molt conscient, molt vinculat amb tot el sistema 
sanitari, crec que sempre estarem donant voltes en aquesta roda de molí dels hàmsters.

Per tant, jo estic molt d’acord amb aquesta proposició, però, a més a més, els dema-
naria que aixequéssim una mica la mirada i ens adonéssim que cal, d’alguna manera, 
suavitzar, millorar i, sobretot, cohesionar el que és la part emergida de la salut i de la sa-
nitat i les malalties amb la part no emergida, perquè ens adonem que la crisi i les conse-
qüències de la crisi i les retallades estan fent aquesta sortida, aquest embat cada vegada 
més difícil de tractar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, com és evident, doncs, no compartim el model 
que ens proposa la CUP - Crida Constituent, no? Vostès tenen una obsessió per tot allò 
públic i demonitzen el que és la concertada. I és cert que l’actual model no funciona, 
però nosaltres som partidaris d’un model on hi càpiga..., un model mixt, no?, on la pú-
blica i la privada concertada, doncs, puguin conjugar, hi puguin participar de la mateixa 
manera.

Jo crec que han de ser més realistes –han de ser més realistes– i veure que no hi ha..., 
no es disposa dels recursos públics necessaris per a fer front a tota la població, no?, per a 
donar servei a tota la població. I, per tant, no sé perquè s’obsessionen que la concertada..., 
pot ajudar a fer un bon servei i a millorar la situació dels malalts a Catalunya.

Estem d’acord, no?, que el nou model de distribució del SEM, que es va començar 
a implantar a Lleida el desembre passat, doncs, no distingeix entre les zones urbanes i 
les zones rurals; de fet, ja n’han parlat, d’aquestes zones que estan disperses. I crec que 
aquí..., és un dels grans problemes, no?; la gran problemàtica, doncs, resideix aquí. De 
fet, es contemplen els mateixos models organitzatius en zones totalment diferents i, per 
tant, alguna cosa està fallant i s’ha de revisar però ja; o sigui, no podem esperar ni un 
minut més. Ja ho hem dit també, no?, que això afecta negativament els territoris més 
dispersos, on el temps de desplaçament, òbviament, és superior, i, per tant, es dóna un 
pitjor servei a la població. Cal una atenció multidisciplinària per a garantir una bona as-
sistència, perquè això, ara, no passa.

Per tant, nosaltres, davant aquesta proposta, donaríem suport al que és el punt b i, 
evidentment, al punt 2, on manifestem el nostre suport als treballadors i treballadores 
del SEM.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, no sé si per part de la CUP..., sí? (Veus de fons.) Vol afegir 
alguna cosa? (Pausa.) Diputada Eulàlia Reguant.
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Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. No hi ha prou recursos públics, però els podem destinar a la con-
certada. Jo crec que el mite permanent que no hi ha recursos públics, però que aquests 
recursos públics els destinem a les empreses privades, que el que fan és rebaixar drets 
laborals, rebaixar les condicions de les treballadores i, per tant, acabar afectant el ser-
vei que es dóna, perquè s’acaba donant amb més males condicions, és un gran mite que 
existeix que no és cert. I podrem comprovar en molts altres àmbits com finalment es de-
mostra que les privatitzacions ni abarateixen ni són més eficaces ni aconsegueixen allò 
pel que es diu que es fan, sinó que és tot el contrari, que és perquè unes quantes empre-
ses s’emportin els diners. 

I, si no, mirem aquest concurs, on, en el fons, de tretze lots, la gran majoria van a 
parar a la mateixa empresa. Vull dir que acabem engreixant les arques dels mateixos 
permanentment i no fent allò que s’ha de fer. No és un mite que allò públic sigui millor, 
de la mateixa manera que poden seguir dient que és millor la concertada perquè no hi 
ha prou recursos públics, però recordem que els diners que van a la concertada són els 
recursos públics.

La presidenta

Moltes gràcies.
Doncs, passem a la votació. Farem votació separada dels tres punts. 
En primer lloc, el punt 1.a.
Vots a favor?
Nou vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí 

que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Deu, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Ara procedim a la votació del punt 1.b.
Vots a favor?
Onze.
Vots en contra?
Abstencions?
Deu. 
S’aprova amb les abstencions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
I ara el punt 2.
Vots a favor?
Unanimitat. 
Per tant, també queda aprovat.

Propostes de resolució acumulades relatives a l’esclerosi lateral 
amiotròfica

250-00275/11 i 250-00501/11 

Molt bé. Doncs, passem als punts número 7 i 8 de l’ordre del dia, que els debatrem 
conjuntament, que són dues propostes de resolució sobre l’atenció als afectats per es-
clerosi lateral amiotròfica, fruit de les compareixences que vam tenir en aquesta ma-
teixa Comissió de Salut de dues entitats que estan aquí presents. I, per tant, em perme-
to saludar les entitats de Reto Todos Unidos - Afectados de ELA –la senyora Yolanda 
Delgado i la senyora Elena Luque– i de la Fundació Miquel Valls –la senyora Esther 
Sellés, el senyor Enric Maria Valls i el senyor Jaume Turón–; benvinguts a la Comis-
sió de Salut.

Procedim al debat d’aquestes dues propostes de resolució, i, en primer lloc, té la pa-
raula la diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. També des de Junts pel Sí volíem saludar i agrair la presència 
tant dels membres de la Fundació Miquel Valls, com de les representants de la platafor-
ma Reto Todos Unidos - Afectados de ELA, i donar-los la benvinguda per segona vegada 
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en aquesta comissió. Perquè, com bé ha recordat la presidenta, doncs, en l’últim període 
de sessions ja van comparèixer en dos dies diferents i també amb persones expertes sobre 
aquesta malaltia i ens van explicar molt bé quina era la situació actual i el patiment que 
tenien no només les persones afectades, sinó també les cuidadores i les famílies.

La diputada que els parla coneix en profunditat la feina que fa la Fundació Miquel 
Valls, i després amb Reto Todos Unidos, per una aproximació més personal –per la si-
tuació que va patir un afectat..., el Paco i la Cristina–, doncs, vaig poder viure..., mai 
suficientment a prop, però sí que vaig poder conèixer quin és el patiment real que tenen 
aquestes persones. Perquè l’ELA no els explicaré el que és –ja ho hem explicat a basta-
ment, i, com ells, no ho podríem explicar– però és una malaltia devastadora. 

I és una malaltia devastadora per a la persona afectada, que és una persona jove; ha-
bitualment afecta les persones entre quaranta, cinquanta, setanta anys, per tant, perso-
nes que estan en un moment d’expansió vital, persones que tenen al seu càrrec famílies, 
que tenen gent jove al voltant; que, a més a més, tenen una malaltia amb una evolució 
molt ràpida, que és incapacitant i que, a més a més, el que provoca és una afectació mo-
triu i psicomotriu que porta un fracàs respiratori i inevitablement a la mort de la perso-
na afectada en un període de temps molt i molt curt, no? 

I això ho viu la persona, és obvi, però també la família, que n’és la principal cuida-
dora, que pateix, que dóna resposta a les necessitats de la persona afectada en el seu dia 
a dia i que veu com mai les ajudes van tan de pressa com, malauradament, avança la 
malaltia, no? I a aquesta incapacitat que té la família, que tenen les associacions, que es-
tan fent molta feina en això, doncs, crec que és al que, avui, amb aquestes propostes de 
resolució, volem posar fil a l’agulla.

Perquè és veritat que es necessiten respostes a diferents nivells. Per una banda, a 
nivell estructural necessitem més unitats d’atenció al territori. I també necessitem una 
cosa molt important, que és formació dels professionals que han d’atendre, sobretot als 
primers que els donen resposta, aquestes persones afectades, per fer que el diagnòstic 
sigui al més ràpid possible. Necessitem respostes territorials, hi ha d’haver una unitat 
d’expertesa.

Una de les propostes de resolució demana precisament això: que la unitat de Bell-
vitge, que fins ara era la que donava resposta a aquestes persones afectades, sigui con-
vertida, es reconegui que és una unitat d’expertesa clínica, per tal precisament de poder 
fer-se..., especialitzar només en ELA i garantir aquesta atenció integral, multidiscipli-
nària i en contacte constant amb les associacions i amb la investigació i la recerca. Però 
no només hi ha d’haver aquesta unitat d’expertesa, hi han d’haver unitats al territori que 
també, des de la proximitat, donin aquesta resposta molt més ajustada al que necessita 
la persona afectada.

Una necessitat també assistencial, ho deia abans, un diagnòstic ràpid; precisament 
perquè l’evolució és tan ràpida que no ens podem entretenir en el diagnòstic. I, a més a 
més, com més aviat tinguis el diagnòstic, el tractament també podrà ser més adequat. 

Una resposta social: el grau d’invalidesa, l’accés a suport a domicili o a un centre so-
ciosanitari, en funció de la situació de cada moment de la persona. Es necessita més in-
versió en recerca, perquè encara, a dia d’avui, aquesta malaltia és d’origen desconegut.

I necessitem, òbviament, donar resposta a les famílies, ja no només perquè puguin 
donar aquesta atenció immediata a la persona afectada, sinó també perquè puguin 
participar, formar-se, col·laborar amb les unitats de recerca, per tal de fer avançar la 
investigació en aquesta malaltia.

I és en aquest sentit que plantegem de manera conjunta, doncs, aquestes dues pro-
postes de resolució, que precisament demanen tot això i la unitat d’expertesa de Bell-
vitge. No em voldria allargar, però sí agrair, doncs, que ens posem d’acord en temes tan 
cabdals, en patologies tan incapacitants i tan impactants en el petit nucli familiar, però 
també en l’entorn proper de la persona afectada.

I, òbviament, com no pot ser d’una altra manera, doncs, donarem suport i vota-
rem molt conscientment i responsablement i solidàriament aquestes dues propostes 
de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el dipu-
tat Martín Barra.
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Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Desde Ciutadans, reitero el agradecimiento a los representantes 
de las entidades que hoy nos acompañan; agradecimiento no solo por acompañarnos, 
sino por el trabajo diario –por el trabajo minuto a minuto, más bien, diría yo– que reali-
zan para estos enfermos. Solo puedo deciros: «Gracias y tenéis nuestro apoyo.»

Yo, personalmente, creo que ni siquiera los profesionales de la salud que, como yo 
mismo, hemos atendido y tratado a personas afectadas de esta enfermedad, de ELA, po-
demos llegar a entender en su totalidad lo que supone esta patología. Aunque minorita-
ria en términos de población, es terrible para el que la padece y para su entorno familiar 
y social. 

Como dicen las PR, que, por supuesto, votaremos a favor, aunque en la mayoría de 
los casos la enfermedad avanza de una forma rápida hasta el desenlace final, como ya 
se ha comentado cada paciente presenta características particulares que justifican una 
atención personalizada. Y sin olvidar a los familiares y a los cuidadores del enfermo; 
los que viven, día a día y de primera mano, las terribles consecuencias de esta enferme-
dad, hoy por hoy, incurable.

Suscribimos las dos PR que hoy se presentan. La primera, para que el Govern im-
pulse toda una serie de medidas, desde la investigación hasta el acceso a centros so-
ciosanitarios, o –importantísimo– la agilización de los trámites para otorgar a estos 
enfermos la gran invalidez. Y la segunda, para designar a la unidad de referencia, trata-
miento de la ELA de Bellvitge, como ya se ha comentado, como unidad de experiencia 
clínica, para seguir ofreciendo una atención integral, multidisciplinar, y con atención 
especial a la investigación clínica de esta enfermedad.

Como diputado, como sanitario, como ciudadano, como todos los que conocemos 
esta enfermedad, vuelvo a reiterar las gracias a los profesionales que, día a día, tratan 
con estos enfermos; a los propios enfermos, por su ejemplo, y a los familiares, por su 
entereza. Y decirles que pueden seguir contando con nuestro voto favorable en todo lo 
que pueda serles útil.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Donar..., i saludar les bones amigues de Reto, no?, l’Elena i la 
Yolanda, i també els de la Fundació Miquel Valls.

Jo crec que avui poca cosa més podem dir. Entre altres coses, avui el que fem és pre-
sentar unes propostes de resolució resultants –ho deia la diputada Laïlla– de les compa-
reixences dels especialistes i de l’associació d’afectats i familiars. Jo crec que ells van 
tenir la paraula, ells ens ho van explicar i ells i elles ens han donat un exemple del que 
és la..., vaja, una lliçó –diria– a tots plegats de la seva lluita, i d’alguna manera també 
de les seves...

I avui veiem el compromís parlamentari. I abans ho deia, a l’inici d’aquesta ses-
sió: m’hauria agradat que fos abans, no?, des que van venir fins ara potser hem passat 
massa temps. Però, en tot cas, avui els volem expressar el compromís parlamentari a 
través d’aquestes propostes de resolució. I avui també a través d’aquesta unanimitat 
hauríem d’entendre l’impuls al Govern perquè prengui les mesures adients. Aquesta 
sí que és d’aquelles coses que diem: no ens quedem aquí, sinó que realment es pugui 
fer realitat.

El conseller presentava aquests dies..., fa uns dies va presentar el pla de recerca. 
I ahir presentava les subvencions a..., l’obertura del període de subvencions i els diners 
destinats al pla de recerca de la Generalitat. M’agradaria, doncs, que des de la fundació, 
des de les universitats, des de la unitat d’expertesa poguéssim aconseguir que es tin-
guessin en compte els grups que estan realitzant tant la recerca bàsica com l’aplicada, 
perquè seria una bona manera de començar a demostrar que el que avui votem d’alguna 
manera també s’està complint.

Moltes de les mesures que es proposen són voluntats, no totes són econòmiques ni 
és la resposta: la formació, els bons protocols, les unitats d’expertesa moltes vegades 
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són més posar d’acord els professionals que no grans altres coses, i això ho tenen, no?, i 
sobretot també el tractament i la cura dels malalts, però també la nostra responsabilitat 
vers els cuidadors i familiars.

Tots els grups, conjuntament, els vam donar la paraula i la veu aquí, al Parlament. 
Avui tots plegats a través d’això també hauríem de fer seva..., o nostra la seva lluita i ac-
tuar responsablement. I, en tot cas, demanar també que el Govern atengui el que avui 
aquí aprovarem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, la diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí. Seguint el que ja han dit els que m’han precedit en l’ordre de la paraula, jo vol-
dria també felicitar les organitzacions que treballen l’esclerosi lateral amiotròfica, tant 
les persones afectades com els malalts, i reconèixer que aquest és el sistema de funcio-
nament que crec que realment hauria de funcionar –si no funciona–; és a dir, que siguin 
les persones a partir de les seves pròpies necessitats i a partir de la seva pròpia expe-
riència les que ens diguin al Parlament quina és la millor manera..., quines són –quines 
són– les seves necessitats més peremptòries i quina és la millor manera que nosaltres 
les podem atendre.

Jo em felicito que hi hagi unanimitat en aquest sentit; però també voldria, al mateix 
temps que els felicito i els encoratjo a seguir, recordar que no sempre aquestes unani-
mitats han donat els resultats que s’esperava. I, per exemple, en el cas de la fibromiàlgia 
i la fatiga crònica, que també es va aconseguir una unanimitat espectacular en aquest 
Parlament, després el resultat..., que encara s’està discutint i no s’ha aconseguit ni la 
meitat, ni una desena part, del que es demanava. 

En qualsevol cas, crec que la societat i aquest Parlament han de ser molt sensibles a 
aquestes malalties, han de ser molt sensibles a les persones i als familiars que hi estan 
en contacte, i han de posar tot el possible..., ha de desplegar tot el possible l’aparell legis-
latiu per fer-ho més amable i que pugui realment representar un alleujament, una millo-
ra per a les condicions de vida d’aquestes persones.

Reitero, de nou, que estic molt contenta que el Parlament, tot, estigui d’acord per 
unanimitat en les demandes que es van posar. I els encoratjo que no cedeixin, que vegin 
fins al final si aquestes demandes s’aconsegueixen o no s’aconsegueixen; perquè no ha 
acabat tot, però, com a mínim, trobaran grups d’aquesta cambra al seu costat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Poca cosa a afegir, no?, l’agraïment a la Fundació Miquel Valls, 
a Reto Todos Unidos, a l’Elena i a la Yolanda, per la tasca que estan fent, que aquests 
debats que estan havent-hi en aquesta Comissió de Salut són fruit també del seu treball 
per tal de sensibilitzar-nos de la problemàtica que pateixen els malalts, i els familiars i 
els cuidadors, d’aquesta malaltia; que són pocs, que és una malaltia classificada com a 
minoritària, però és una malaltia extraordinàriament colpidora, no? 

I, per tant, jo crec que tota la tasca que s’està fent –les seves compareixences, 
les iniciatives que anem presentant– és gràcies a la seva tasca. I el que desitgem és 
que també, amb aquestes iniciatives, serveixi perquè aquesta sensibilització es tras-
lladi també als àmbits de decisió corresponents, perquè es puguin dur a terme totes 
aquelles mesures que consideren que poden contribuir, doncs –des de la recerca, el 
suport–, a l’ajuda a les persones que pateixen aquesta malaltia, i sobretot també als 
familiars, que també en són..., la pateixen col·lateralment, no?

Per tant, res més a afegir, i donar suport a les dues iniciatives.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.



DSPC C 205
22 de setembre de 2016

Sessió 12 de la CS 36

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo no hi afegiré més reflexions, que ja se n’han fet moltes. Sí que 
saludar de nou les companyes que ja van venir aquí a fer-nos..., i que, de fet, aquesta 
proposta de resolució neix de la seva compareixença; per tant, que d’aquí jo crec que 
la unanimitat de tots els grups parlamentaris és clara i vol dir que els compromisos els 
hem de fer realitat, però que aquest és un primer pas. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a la votació de les dues propostes de resolució, dels punts 7 i 8. 

I us haig de fer una proposta, a la comissió, per veure si els serveis parlamentaris poden 
fusionar aquestes dues propostes i que quedi un únic document, una única resolució. Si 
no hi ha inconvenient, ho faríem així. (Pausa.)

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat les dues propostes: sobre l’atenció als afectats per escle-

rosi lateral amiotròfia i per a la creació d’una unitat d’expertesa per a aquesta malal-
tia.

Moltes gràcies, una altra vegada, per haver vingut, des de les dues organitzacions.
I hem de continuar la Comissió de Salut. No sé si podríem fer dos minuts de pausa, 

molt ràpida, només per si... (Pausa.) Com que veig que és una hora així, a mitges, per 
poder acomiadar-nos i anar al lavabo. (La presidenta riu.)

Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i tretze minuts i es reprèn a les dotze 
i catorze minuts.

La presidenta

Bé. Doncs reprenem la Comissió de Salut amb el punt número 9 de l’ordre del dia, 
que, com sabeu, el debatrem conjuntament amb la Proposta de resolució número 298, 
donada l’ampliació que hem fet aquest dematí, sobre la limitació de l’ús de formol 
als centres sanitaris dependents de la Generalitat. Entenc que és debat conjunt també 
d’aquestes dues propostes de resolució.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat

250-00298/11

I, en primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Martín 
Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. En primer lugar, he de dar las gracias a los representantes del 
sindicato CSIT, que hoy nos acompañan, por su inestimable ayuda para confeccionar 
esta propuesta de resolución que ahora debatimos; que, como ya se ha dicho, tanto el 
Grupo Socialista como nuestro grupo, de Ciudadanos, habíamos presentado nuestras 
propias propuestas de resolución, pero dada la gran coincidencia hoy les presentamos 
una transacción que las engloba y que ya, a todos los portavoces de los grupos, les he-
mos entregado.

El formaldehído, conocido popularmente como «formol», es un producto que se uti-
liza tradicionalmente como fijador tisular en el ámbito de la anatomía patológica; es de-
cir, una vez recogida una muestra de tejido de un paciente, se fija, se mantiene, con for-
mol y eso permite conservarla adecuadamente durante mucho tiempo para su estudio 
posterior, y además es un producto barato.

Aunque ya hace años que se habían detectado algunos riesgos para la salud laboral 
de los trabajadores expuestos a este producto, que es muy volátil –desde luego, todos 
los que alguna vez hemos entrado en una sala de anatomía donde se utilizaba sabemos 
perfectamente..., conocemos su olor para siempre–, los últimos reglamentos de la Unión 
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Europea lo han clasificado como agente que puede provocar cáncer, y también con sos-
pecha de que provoca alteraciones genéticas.

Desde el 1 de enero de 2016, que entraron en vigor estos reglamentos, se debería ha-
ber aplicado lo estipulado en el Real decreto 665/97, de protección de los trabajadores 
ante agentes cancerígenos. Y su punto 4 dice literalmente: «En la medida en que sea 
técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en el trabajo de agentes cance-
rígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución por una sustancia, una mez-
cla o un procedimiento que, en condiciones normales de utilización, no sea peligroso o 
lo sea en menor grado para la salud o la seguridad de los trabajadores.» Pero no se está 
haciendo desde enero de este año.

Diputados y diputadas, si no existieran alternativas, no tengan ninguna duda de que 
los profesionales del sistema sanitario serían los primeros en no renunciar al uso del 
formol. Los sanitarios llevamos implícita una voluntad de atender, de servir a la salud 
del usuario, que está por delante, a veces, de nuestra propia seguridad. Por supuesto, 
pediría las medidas adecuadas de protección, pero nunca se pediría dejar de utilizar un 
producto que permite un diagnóstico eficaz si no hubiera otro. Pero existiendo alternati-
vas –que existen– que pueden utilizarse en la gran mayoría de los casos, no hay ningún 
motivo para poner en riesgo la salud de los trabajadores del sistema sanitario.

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat tenía un eslogan que com-
partimos: «A la feina, cap risc.» Lógicamente, el riesgo cero es imposible, pero la idea 
que subyace, la de evitar todo riesgo evitable, la compartimos. ¿Pedimos a la feina, cap 
risc para las empresas catalanas y sometemos a los propios trabajadores de la Generali-
tat a riesgos innecesarios?

La sustitución del formol por otros fijadores es técnicamente posible y económica-
mente viable, teniendo en cuenta el global de gastos que supone el uso de formol, inclui-
da la gestión de residuos. 

Por tanto, desde Ciutadans entendemos que el único voto posible a esta PR conjun-
ta con el Grupo Socialista es de aprobación, ya que propone algo tan de sentido común 
como evitar riesgos evitables a los excelentes profesionales del sistema sanitario catalán.

Se habían presentado unas enmiendas por parte del Grupo de Junts pel Sí, que ya in-
formo de que no las aceptamos, y, en cualquier caso, quizá después las contestaré.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara té la paraula –un segon, eh?–, per a les esmenes, el Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Maria Rosell.

Maria Rosell i Medall

Gràcies, presidenta. És cert, nosaltres hem presentat dues esmenes, que se’ns han re-
butjat. Jo penso que, bé, si... S’hauria pogut aprovar, perquè en definitiva estem d’acord 
amb el que s’està dient. L’únic que estem dient és que quan sigui tècnicament possible i po-
sant-nos d’acord amb les conclusions del grup de treball del Formalcat, però, bé, ja està bé.

Nosaltres... L’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, 
d’Afers Socials i Famílies, conscient de la problemàtica de la utilització del formaldehid 
en els serveis d’anatomia patològica dels hospitals catalans i dins dels serveis de fun-
cions de recerca i assessorament en la matèria de prevenció de riscos laborals, participa 
i impulsa des de l’any 2012 el grup de treball de Formalcat.

És un grup integrat per tretze hospitals catalans, l’Institut Català de la Salut, Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, MC MUTUAL i la Universitat 
de Barcelona. Aquest grup es va constituir fruit de l’interès dels serveis de preven-
ció de diferents hospitals, de centres d’investigació i de l’Institut de Seguretat i Salut 
Laboral. Això es va fer per abordar conjuntament aquesta problemàtica des de l’ex-
periència i el coneixement dels diferents components del grup.

Formalcat ha analitzat la situació de l’ús del formaldehid a Catalunya, amb l’objectiu 
d’establir un mapa d’exposició al formaldehid en els serveis d’anatomia patològica d’un 
grup representatiu dels hospitals catalans, identificant les tasques i situacions més críti-
ques per tal de proposar les mesures correctores i preventives més adients a cada cas.

En aquest sentit, s’ha de remarcar que hi ha una forta discussió tècnica i científica al 
respecte de la utilització de l’ús de substàncies menys tòxiques substitutives del formal-
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dehid per a determinats processos, que cal valorar en cada cas en base a criteris mèdics 
i de diagnosi, pel que s’ha proposat l’esmena corresponent a la figura del redactat.

En qualsevol cas, és evident que aquells casos on sigui, tècnicament i raonablement, 
variable la substitució del formaldehid per una substància menys tòxica, és obligatori 
fer-ho, per tal de garantir la seguretat de totes les persones que hi treballen, en el com-
pliment de la normativa laboral vigent.

Pel que fa a aquells casos on no sigui viable la substitució del formaldehid per subs-
tància menys tòxica, i com a conclusió dels treballs del grup de Formalcat, es varen 
proposar un conjunt de mesures preventives per minimitzar l’exposició al formaldehid. 
Aquestes mesures es centren bàsicament en una millora dels sistemes de ventilació i ex-
tracció localitzats a les sales de treball, dels magatzems de mostres i de les taules de tall. 
Cal dir que els hospitals integrants del grup de treball han adoptat aquestes mesures pre-
ventives i segueixen aplicant els criteris proposats pel grup de disseny a les noves ins-
tal·lacions.

El novembre del 2015 es va realitzar una jornada tècnica adreçada als professionals 
de la prevenció de riscos laborals i dels serveis d’anatomia patològica de tots els hos-
pitals de Catalunya i de la resta de l’Estat. En aquesta jornada es van donar a conèixer 
quines són les mesures més efectives per al control de l’exposició mitjançant la ventila-
ció i l’extracció localitzada en els laboratoris sanitaris. També es va parlar de la possibi-
litat de substitució, a través de l’experiència d’un hospital que utilitza altres substàncies 
menys tòxiques en determinats processos correctors. Per aquests motius, es proposa es-
menar els apartats 1 i 3, i acceptaríem l’apartat 2.

Com vostès poden comprendre, Junts pel Sí estem al costat de les persones que 
treballen, i volem millorar tot el que sigui prevenir riscos per als treballadors. De to-
tes maneres, nosaltres pensàvem que aquestes esmenes es podien posar, perquè tam-
bé han de ser conscients i conseqüents amb les possibilitats i el temps. A més a més, 
estem també en constant treball coordinat amb els treballadors, i també estem fent 
cas del que ens estan dient ells.

Bé, nosaltres, si de cas, demanaríem la votació separada dels tres punts. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid 
en els centres sanitaris

250-00337/11

He tingut un error abans, perquè hauria d’haver intervingut, abans del grup de les 
esmenes, el grup proposant de l’altra proposta de resolució, que és el Grup Parlamentari 
Socialista. I, per tant, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Cap problema. No, no..., perquè, a més, al contrari, agrair a la 
Presidència, a la Mesa i als grups que ens hagin deixat ajuntar aquestes..., i fer la discus-
sió avui; no tenia massa sentit tornar a parlar del mateix tema en la propera sessió o a una 
altra sessió de la comissió. I donar les gràcies, sobretot, al diputat Martín Barra, entre 
altres coses per l’esforç de fer una transacció i que ens hauríem pogut atacar amb el text.

Jo ja no sé si les esmenes de Junts pel Sí estan sobre el text transaccionat o sobre el 
text anterior. Jo crec que el text s’ha transaccionat..., d’alguna manera encara recull més 
el que ens explicava..., o en la intervenció de la diputada de Junts pel Sí, no? Perquè el 
que es tracta és d’anar fent la substitució, posar una data –perquè la data hauria de ser 
1 de gener del 2016, estem al setembre i, en tot cas, es parla de finalitzar el primer tri-
mestre del 17–, anar fent la substitució per fixadors alternatius, revisar tots els circuits i 
sobretot adaptar de manera ràpida i urgent tots els protocols de prevenció de riscos la-
borals, i, per tant, la millora de tots els procediments de manipulació i tota la gestió que 
d’aquí se’n deriva.

És evident que nosaltres podem tenir un... –jo no, el grup de treball del Formalcat–, 
és evident, que..., suposo que es deu haver parlat amb els professionals, només faltaria, 
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però el que també és evident és que des del 6 de juny del 2014 la Unió Europea especifi-
ca un canvi en la classificació del formaldehid i passa a ser oficialment agent cancerigen 
provat; per tant, és evident que hi han uns professionals que corren un risc sanitari. Se 
sap que pot provocar càncer i es sospita que pugui provocar defectes genètics; per tant, 
és evident que hem de donar resposta als professionals que es veuen obligats a la mani-
pulació..., tractament a través de l’ús del formaldehid. 

És evident també que s’han anat fent harmonitzacions, i hi havia una data límit, que 
és 1 de gener del 2016, i avui ens tornen a parlar també del grup de treball del Formalcat. 
Jo crec que d’alguna manera els hospitals i centres de l’ICS, que són els que més conti-
nuen usant el formaldehid...., i no com es fa en altres centres, que ja l’estan substituint per 
fixadors alcohòlics no cancerígens. I si es fa a altres països i es fa en altres centres, possi-
blement també l’ICS podria plantejar-s’ho. I, a més, ho ha dit molt bé el diputat, possible-
ment no és un tema econòmic, ni molt menys, ni en cap cas hauria de ser-ho, perquè, en 
tot cas, ens pot tornar a passar que fem tard, diguéssim –ja ens va passar amb l’amiant–, i 
jo crec que quan parlem de la salut de les persones previsible, és a dir, tot allò que podem 
evitar, tenim l’obligació de fer-ho.

Per tant, jo crec que està molt bé el grup de treball; jo crec que des del 2014 i, per 
tant, des de l’1 de gener del 16 hauria d’estar en aplicació, i on sigui viable la substi-
tució, fer-la i, en tot cas, on no, prendre, com també es diu en la proposta de resolució 
transaccionada, adaptar les mesures urgents perquè tots els mecanismes de prevenció i 
de protecció de la salut laboral es puguin posar a terme.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot té la 
paraula la diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, gràcies. Molt breument. Molt d’acord amb la proposta presentada, només, des de 
la meva coneguda sensibilitat per la gent que pateix sensibilitats químiques múltiples, 
veure aquesta proposta com una manera d’ajudar a prevenir, també, aquestes síndromes 
i aquestes malalties que comencen a ser epidèmia, i en el sentit també d’anar eliminant 
tot el que pot suposar un risc laboral, que, a més a més, en aquest cas és conegut i, per 
tant, és evitable, i detectar tots els elements tòxics que hi ha a les feines i a la societat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, «merci». Doncs, ara, pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, estem davant d’una reclassificació d’un producte que s’uti-
litza en l’àmbit sanitari que, doncs, ha passat de ser sospitós de poder produir càncer a 
suprimir l’aspecte de la sospita, i ara directament queda classificat dintre del grup dels 
productes que, efectivament, poden produir càncer, no?

Per tant, davant d’aquesta circumstància és obvi que s’han de prendre mesures. Les 
primeres que s’haurien d’haver pres ja, des del coneixement d’aquesta reclassificació 
d’aquest producte que manipulen treballadors, treballadors sanitaris més concretament, 
és una revisió de tots els procediments de seguretat i de totes les mesures de prevenció 
de riscos laborals. Per tant, segurament aquestes mesures s’haurien hagut d’adoptar; no 
n’hauríem d’estar parlant ara, sinó que s’haurien hagut d’adoptar ja en el moment en què 
es produeix aquesta reclassificació. 

I, per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres donarem suport a la iniciativa. Òbvi-
ament, l’objectiu final és la substitució, deixar d’utilitzar aquest producte, i, per tant, la 
seva substitució per altres productes que, doncs, tinguin més garanties de seguretat per 
a les persones que, per les seves característiques professionals, es veuen amb la necessi-
tat de manipular aquesta tipologia de productes.

Per tant, el nostre grup donarà suport, en aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Per part de la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.
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Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Només per dir que donarem suport a la proposta de resolució trans-
accionada.

La presidenta

Molt bé. Perdó... (Maria Rosell i Medall demana per parlar.) Diputada Maria Rosell, 
si té alguna cosa...

Maria Rosell i Medall

Em deixa que li pugui fer un aclariment? (Pausa.) A veure, veient..., és que ara m’es-
tava revisant... En definitiva, les esmenes que fèiem tampoc no són substancials, perquè 
estem a favor, vull dir, del que estan dient vostès. Em sap greu que no l’hagin acceptat, 
perquè només era una petita modificació, que és: «En aquells casos que sigui tècnica-
ment possible i d’acord amb les conclusions del grup de treball»; que al final han expres-
sat que hi estan d’acord amb això, i com que veiem que és el mateix, l’únic que varia 
una paraula, hi votaríem a favor també.

La presidenta

Entenc, doncs, que no cal votació separada? (Pausa.) D’acord. (M. Assumpció Laïlla 
i Jou demana per parlar.) Senyora Titon Laïlla?

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies. Simplement, per una qüestió de forma. Vostè ens ha demanat que l’infor-
méssim de les substitucions, i nosaltres tornem a tenir un altre canvi en el nostre grup 
parlamentari, perquè el senyor Turull, que substituïa la senyora Violant Cervera, en 
aquests moments el substitueix el senyor Jordi Sendra.

(Remor de veus.)

La presidenta

Prenem nota, gràcies. Doncs... Perdó. (Martín Eusebio Barra López demana per 
parlar.) El senyor Martín Barra?

Martín Eusebio Barra López

Sí, gràcies. Per contestar les esmenes, que..., explicar el motiu. Tiene razón, hay una 
–la primera, podríamos decir– que era una redundancia, es decir, en aquellos casos que 
sea técnicamente posible, que lo son todos menos los que ya explica la propuesta de re-
solución. Entonces, era una simple redundancia que creíamos que no tenía mucho sen-
tido; quizá podía dar interpretaciones ambiguas, y por eso no tenía más la..., sentido, el 
no aceptarlo.

En cuanto al grupo de trabajo Formalcat, no discutiremos ni por equivocación su 
profesionalidad. Lo amplio que era el grupo, que además incluía muchas, como usted 
ya bien ha explicado, personas de distintos ámbitos, por tanto, seguro que podía pro-
ducir unos buenos resultados... Pero, claro, había un pequeño problema para aceptar 
esto, y ninguna cuestión especial: mire usted, hay discusiones técnicas –los técnicos 
discutimos siempre; es que, esto, si a mí me pone ahora aquí con un fisioterapeuta, 
seguro–, pero hay acuerdo. La sociedad de... Nosotros hemos consultado con la So-
ciedad de Anatomía Patológica, y partes de este texto, de esta propuesta, son lo que 
nos han dicho ellos. O sea, sí hay acuerdo en las sociedades científicas; aunque sigan 
discutiendo, hay acuerdo. Por tanto, se puede aplicar, no hay ningún problema para 
hacerlo. 

Y, además, el grupo de trabajo Formalcat ya presentó sus resultados –los presentó 
en una jornada– el 5 de noviembre de 2015. No sé exactamente cuáles son, sinceramen-
te; pero, por ejemplo, había uno..., uno de los productos de ese trabajo eran propuestas 
de mejora para cada hospital participante. No discuto si se han puesto en práctica o no, 
solo puedo decir que donde he preguntado no tenían conocimiento; igual se han puesto 
en práctica sin saberlo. Nos parecía, entonces, que condicionar la propuesta de resolu-
ción a los resultados de este trabajo, que no parece que se hayan puesto en práctica, pues 
tampoco tenía mucho sentido.

Y simplemente por eso, porque la propuesta de resolución quedara tal y como estaba 
sin condicionantes de otro tipo, era por lo que no lo hemos aceptado.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies.
Doncs, procedim a la votació de la transacció de les dues propostes de resolució sen-

se votacions separades.
Vots a favor?
Per unanimitat.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul 
en l’àmbit sanitari

250-00319/11

Passem al punt –a veure, un segon que no veig... (veus de fons), sí, però...; ara; és 
que veia aquí moltes coses– número 10, que és la Proposta de resolució sobre el conei-
xement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari, presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. I té la paraula..., la diputada Àngels Martínez? (Pausa.) Bé.

Àngels Martínez Castells

Gràcies, senyora presidenta. Voldria demanar que tinguéssim present que estem dis-
cutint una qüestió important de salut, però també de drets humans, i que ve donada per 
un treball seriós, molt seriós i molt qualificat, fet durant més de tres anys de treball per 
més de setanta-cinc persones expertes precisament en tots aquests temes –en dret, en 
salut, en drets humans–, i que, a més a més, era multinacional, pertanyia a experts, ins-
titucions de més de quinze països. Aquest treball no és nou, no és recent, ha estat posat 
a prova. Es va lliurar a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans 
l’agost del 1999; és a dir, aviat farà vint anys.

I, en canvi, el Síndic de Greuges de Catalunya ens adverteix que aquest treball, 
aquest informe, això que es coneix normalment com el «Protocol d’Istanbul»..., no té 
suficient coneixement per part dels professionals sanitaris i les professionals sanitàries 
del nostre país; ens ve a dir, doncs, que és força –força– limitat. En què repercuteix el 
fet que no es conegui prou? Doncs, encara que no ho digui el text, jo penso que és en la 
indefensió de les persones torturades; per altra banda, que és una manera, el fet que no 
es conegui ni s’apliqui, de no poder eliminar, o no poder combatre eficaçment, la tortu-
ra, tal com diu també l’Associació Mèdica Mundial, que recull textualment que «la falta 
de documentació i denúncia de casos de tortura pot ser considerada com una forma de 
tolerància i d’omissió d’ajuda a les víctimes».

Bé. En aquest sentit el que es proposa és, a part... (l’oradora estossega), perdó, de di-
vulgar el Protocol d’Istanbul, que es posi especial compte en com s’han de fer els reco-
neixements mèdics de les persones privades de llibertat, i que es facin, en definitiva, per-
què no els llegiré totes les coses que posa a la PR..., però que es facin en les condicions de 
dignitat de les consultes, és a dir, com nosaltres volem ser atesos i visitats a la consulta. 

Una persona torturada no ha de ser visitada, atesa i reconeguda en unes condicions 
que minven la seva dignitat. Jo no voldria ser visitada amb la porta oberta; jo no voldria 
ser visitada amb un personal de seguretat vigilant-me; a excepció, naturalment, i això es 
reconeix, en el cas que hi hagi un possible risc, però si no és aquest, si no és el cas de risc, 
no és precisament això el que ha de prevaldre. És a dir, ha d’estar per davant l’atenció, 
cura i dignitat de la persona que al·legui tortures. A més a més, perquè aquest document 
on es fa palès i on el metge reconeix si hi ha hagut o no aquests maltractaments és fona-
mental en la defensa de les persones.

Per tant, nosaltres presentem una proposta de resolució en la qual instem, en el Par-
lament de Catalunya, a iniciar, en un termini que es consideri adequat..., i, en aquest 
cas, recollim ja, i ho dic ara, l’esmena de Junts pel Sí d’augmentar el termini per iniciar 
les accions necessàries per al coneixement del Protocol d’Istanbul, que demanen que si-
gui de tres mesos, i, al mateix temps, que, treballant conjuntament amb el Mecanisme 
Català de Prevenció de la Tortura i el Síndic de Greuges de Catalunya, es presenti abans 
de sis mesos, recollint l’esmena, el pla d’acció resultant. No veiem..., és a dir, ens sem-
bla que com abans s’actuï, millor, però si es considera que s’ha de donar un termini més 
ampli, no hi ha problema.
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En canvi, sí que hem de desestimar l’esmena que presentava Ciutadans, si és que 
l’entenem bé, perquè proposa la modificació de tot el text de proposta de resolució. 
És a dir, en el sentit que modifica tot el text de proposta de resolució, no hi ha ma-
nera de poder arribar a un acord, tot i que reconeixem que, naturalment, també les 
persones, els professionals, tots els professionals, que acompanyen les persones pre-
sumptament torturades, o torturades, en les visites, doncs, han de rebre el màxim de 
garanties, i s’ha de prevaldre, i ha de..., però, en fi, ha de tenir-se molt en compte que 
no assumeixin riscos innecessaris.

Però, en aquest cas, el Protocol d’Istanbul és prou clar. S’ha de lluitar contra els mal-
tractaments, s’ha d’aconseguir que no hi hagi indefensió per part de les persones tortu-
rades i s’ha de..., fent públiques les tortures i documentant-les per part del personal més 
qualificat tècnicament, com és el personal sanitari que les estableix, doncs, que les per-
sones torturades tinguin el màxim de defenses, i eliminar així, poc a poc, progressiva-
ment o tan de pressa com es pugui, la tortura.

En aquest sentit, estem molt d’acord amb l’afirmació de l’associació mèdica col·legial. 
Aquest és el camí.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, precisament per explicar les esmenes, el primer 
grup que les ha presentat, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. El llamado protocolo de Estambul es lo que su propio nom-
bre completo indica, Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ante una denuncia 
de una persona que ha sufrido una de estas situaciones o ante la sospecha de que pu-
diera haber ocurrido pero el sujeto tenga miedo para denunciarlo, el protocolo es la 
guía internacional, es la guía de referencia a aplicar para poder determinar la veraci-
dad o no de los hechos.

En la detección de estos maltratos es básica la actuación de los profesionales sanita-
rios, porque son los que van a atender las consecuencias físicas o psíquicas, en la mayo-
ría de los casos, que se hayan podido producir. Y el Síndic de Greuges, como ya se ha 
comentado, en el informe de enero de 2016 concluye que este protocolo es poco conoci-
do por los sanitarios catalanes, incluso entre los que trabajan en centros donde hay per-
sonas privadas de libertad, que son centros hipotéticamente con más riesgo.

Se hace mucho hincapié, en este informe, en que en las visitas médicas de las per-
sonas privadas de libertad no debe estar presente el personal de custodia, salvo que el 
personal sanitario considere que puede haber riesgo para su propia seguridad, que así lo 
dice el protocolo de Estambul –también lo dice. Pero recordemos que este protocolo se 
refiere a visitas en donde se investigan posibles torturas; las visitas ordinarias las hace-
mos también con personal de custodia.

Es fundamental, es básico, que ningún caso de posible tortura o maltrato quede sin 
documentar, para que recaiga sobre el culpable la pena correspondiente. Pero no po-
demos dejar de recordar que se producen muchas situaciones de agresiones físicas o 
verbales a los sanitarios; en ocasiones, incluso para intentar documentar como tortura 
situaciones que no lo eran. Tenemos experiencias recientes y cercanas que ya fueron de-
nunciadas por nuestro grupo en el Pleno de este Parlamento y que, por tanto, no voy a 
repetir aquí; seguro que todos lo tenemos en mente.

La persecución de la tortura es imperativa, ya lo he dicho; pero los profesionales sani-
tarios, que son una pieza clave para que ningún caso quede sin detectar..., tampoco pode-
mos dejar de tener en cuenta las situaciones de agresiones que se producen contra ellos. 
Edición catalana de El País de mayo de este año (l’orador mostra un full a la cambra): 
casi siete mil agresiones a sanitarios en los últimos diez años; pero el último, el 2015, el 
año en el que más agresiones ha habido de la última década. No es que esto sea una situa-
ción sistemática de agresión, pero es preocupante.

También el síndic reconoce en su informe, por lo que respecta, en concreto, a los 
centros penitenciarios, que «no hi ha un relat generalitzat d’abusos o de maltractaments, 
però sí que es relaten diversos episodis d’aquest tipus», que s’han de condemnar.
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Nuestro grupo..., la enmienda que presentamos a esta propuesta intentaba abarcar 
las dos vertientes de la situación. Intentaba ponerse, por supuesto, a perseguir toda 
la tortura sin ningún tipo de reparo; pero también –también– ponerse de parte de... 
(l’orador estossega), perdón, trabajar para garantizar la seguridad de los profesio-
nales sanitarios, que, como bien ha reconocido, bé, Catalunya Sí que es Pot, desde 
luego hay que darles medios para que trabajen con seguridad. Entonces, nuestra pro-
puesta de resolución intentaba abarcar esos dos aspectos; no sé si lo conseguíamos 
bien. Se podía llegar a acuerdos, aunque intentáramos modificar el texto completo. 
Precisamente esta comisión es un ejemplo de transacciones hasta el último segundo, 
así que, bueno, yo creo que se podía haber intentado. No se ha hecho, pues no es..., 
no, tampoco... Bien, ya está hecho.

Simplemente comentar que, ya que nuestra enmienda no está aceptada, nuestro voto 
será de abstención.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Nosaltres no ens oposarem mai que els professionals sanita-
ris tinguin coneixement, o més coneixement o l’aprofundeixin, sobre documents, sobre 
manuals, sobre protocols que òbviament en l’exercici de la seva feina, doncs, poden fa-
cilitar una millora de l’atenció sanitària.

Ara, jo li nego la major, en el sentit que vostè deia: «Home, hem de garantir que 
l’atenció a la consulta es faci dignament.» Home, jo..., posar en dubte això em sembla 
una afirmació molt dura; perquè certament, que hem de vetllar per la dignitat de l’aten-
ció a la consulta, però és que a Catalunya els professionals sanitaris vetllen per fer una 
atenció digna, i cada vegada més, a tots –a tots.

Òbviament, en aquelles persones amb una vulnerabilitat afegida, doncs, hem de 
fer esforços, encara més, per detectar aquells casos on aquesta dignitat pot estar afec-
tada o podem considerar que hi ha algun punt que s’hauria de negociar. Però jo afirmo 
amb contundència que a Catalunya, a les consultes, l’atenció es fa amb dignitat. I li 
ho diu una diputada que ha estat precisament treballant també amb unitats d’hospi-
talització psiquiàtrica penitenciària, que també ho ha fet amb centres d’internament 
psiquiàtric, amb persones en alta contenció psiquiàtrica; per tant, que entrarien, segu-
rament, com deia, no?, en aquest grup on hipotèticament la vulnerabilitat és molt més 
alta, no?

I, per tant, en aquest sentit, nosaltres el que fem és dir: «Home, no ens oposarem 
que es coneguin en profunditat aquests protocols o altres que en sorgeixin en qualse-
vol moment, i d’altres temes, també.» I el que sí que demanàvem és que, precisament, 
per poder fer bé aquesta formació o donar aquest coneixement o aquesta informació 
als professionals sanitaris, demanàvem més temps; en el sentit que traduir aquest 
protocol a l’aplicació a una unitat penitenciària, per exemple, no?, com vostès, en la 
seva exposició de motius, feien referència que des del 2014 l’ICS assumeix l’atenció 
penitenciària sanitària... I, per tant, l’explicació, els protocols, les maneres, les vies 
de facilitar aquesta comunicació no són les mateixes que en altres àmbits del mateix 
sistema sanitari. I, a més a més, com que ho volíem fer, com també ho demanen i ha 
de ser així, coordinadament amb el Síndic de Greuges, això òbviament ens obligava a 
ampliar una mica els terminis de temps.

Jo lamento que no s’hi incorpori, o que no hi hagi la voluntat d’incorporar-hi, 
també l’esmena de Ciutadans. Jo entenc que no l’acceptin com a substitució del text 
proposant, però potser sí com a addició, com a esmena d’addició en el text; perquè 
no crec que vagi en contra del text original, sinó que el que fa és obrir el ventall en 
aquesta proposta de resolució.

En qualsevol cas, el nostre vot, en tant que accepten les nostres esmenes, doncs, 
seria favorable.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, la diputada Assumpta Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Poc més a afegir; manifestar el nostre vot favorable, però jo 
crec que la diputada de Catalunya Sí que es Pot ha explicat molt bé sobre el que es-
tem, no?

El 2014 la conselleria la transfereix a Salut, la prestació de l’atenció mèdica –tant 
a les presons...–, i, per tant, l’aplicació d’aquestes recomanacions correspon al Depar-
tament de Salut. Jo trobo que, doncs, el gener del 2016 el que és més aclaridor en tot 
aquest tema és l’informe que fa el Síndic de Greuges, que realment posa en una frase, 
que diu: «Bastant limitat», per no dir un desconeixement generalitzat entre els profes-
sionals sanitaris. Perquè és veritat, i així és, perquè no està incorporat, com no estan in-
corporades altres coses. Però és evident que és una guia d’actuació a escala internacio-
nal, amb una recomanació clara de l’Associació Mèdica Mundial, i que una de les coses 
que és clara és que si l’informe mèdic i el comunicat de lesions són incomplerts, els 
drets de la persona queden absolutament conculcats, perquè no té cap altre mecanisme 
perquè les coses puguin sortir a la llum, que és el que intentem.

I és evident que, com sempre, i ho deia la diputada Laïlla, la dignitat en el tracta-
ment i de la manera, no?, en què..., el reconeixement mèdic sempre s’ha de fer, i jo crec 
que els nostres professionals ho fan, bàsicament amb el major respecte a la dignitat.

Però també... –i amb això jo estic amb la diputada Laïlla, i potser hauria valgut la 
pena afegir el paràgraf sobre protecció dels professionals–, i, bàsicament, de la mateixa 
manera que els professionals han de tenir molt clar com fer el comunicat perquè el dret 
sigui protegit, tampoc han de ser mai sotmesos a cap tipus de pressió per canviar un in-
forme mèdic, eh? Per tant, tot plegat també ho hauríem de fer. Però, bé, ho podem fer i 
ampliar en una nova proposta de resolució, el que sigui.

I en l’explicació més generalitzada, sobretot el coneixement s’ha d’incorporar en la 
mateixa formació; però en la formació ja en què estem. Perquè no es tracta tant que les 
unitats penitenciàries, sinó també..., són, moltes, unitats d’urgències, on van a parar mol-
tes vegades –pel cas, per l’especialització o pel que es pugui produir en el moment, per 
exemple, d’una detenció–, i, per tant, també han d’estar..., i coneixedors d’aquest Protocol 
d’Istanbul.

Per tant, el meu grup donarà suport a aquesta proposta.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Sí, doncs, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta.
Bé. Dir que després de llegir l’exposició de motius, les propostes i les esmenes que 

s’han presentat, doncs, jo crec que cal lamentar, no? –de la mateixa manera que ho han 
fet Junts pel Sí i el Partit Socialista–, que no s’hagin incorporat aquestes esmenes del 
Grup de Ciutadans, perquè crec que enriquiran precisament aquest text, no?, aquestes 
propostes de Catalunya Sí que es Pot. Res més.

Gràcies.

La presidenta

Per la CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres, ja d’avançada, dir que donarem suport a aquesta proposta 
de resolució. I donarem suport sense les esmenes, entenent que és necessari posar en va-
lor un protocol excessivament desconegut, obviat i oblidat pel Parlament de Catalunya 
i per la Generalitat també, perquè no és ara que apareix, i no és arran de l’informe del 
Síndic de Greuges que apareix el Protocol d’Istanbul.

I aquí cal posar en valor que l’any 2008 dues entitats catalanes – l’Associació Me-
mòria contra la Tortura i l’Associació de Cristians per a l’Abolició de la Tortura– van 
fer-ne l’edició en català. Per tant, van fer-ne la traducció i la van enviar a tots els CAP de 
Catalunya, a tots els centres d’atenció primària de Catalunya. I malgrat això, com que 
mai des del Govern o des de la conselleria se li havia donat sortida, mai ningú l’ha apli-
cat, i ha estat una cosa absolutament desconeguda.
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Per tant, és positiu que aquí avui en parlem i que posem en valor que, malgrat que 
el dret internacional dels drets humans i el dret humanitari prohibeixen tota forma de 
tortura en qualsevol circumstància, és una realitat que existeix a molts països del món i 
a molts estats, i que a Catalunya els maltractaments i la tortura també existeixen, i que, 
per tant, si algú vol, en una altra proposta de resolució, en un altre espai, parlar de la se-
guretat dels treballadors sanitaris, estarem encantades de parlar-ne, però que avui era el 
moment de parlar del Protocol d’Istanbul i donar-li el pes i el relleu que li pertoca. I és 
per això que agraïm la proposta de resolució. 

Però crec que també és de rebut donar les gràcies a aquelles entitats catalanes que 
fa anys que denuncien i treballen el tema, i fa anys que reivindiquen que tant en el siste-
ma penitenciari com en el sistema de salut s’utilitzi i s’incorpori de manera clara aquest 
protocol. Ja està.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, la senyora Àngels 
Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí. A vegades és que sembla que es busquen polèmiques inexistents, perquè jo en 
cap moment he qüestionat la dignitat amb què es tracta els pacients i les pacients en el 
sistema sanitari, en absolut.

El que he recomanat, el que nosaltres reclamem és que les persones que al·leguen 
tortures tinguin les mateixes condicions de dignitat amb què som nosaltres atesos, i que 
nosaltres no voldríem..., és a dir, sí que sentiríem realment minvada la nostra dignitat si 
fóssim ateses en les condicions en què, a vegades, són ateses les persones que al·leguen 
tortura. Per tant, no, no hi ha polèmica, senyora Laïlla –no, no hi ha polèmica.

Com tampoc veig –com tampoc veig– que tingui sentit que es digui que lamenten 
que no reculli la modificació de tot el text, quan la modificació de tot el text que proposa 
Ciutadans invalida el text. (Remor de veus.) Parla... –parla–, és a dir, entenguem-nos, 
aquí es tracta bàsicament, com deia molt bé la senyora Escarp, de fer conèixer el Proto-
col d’Istanbul, d’aconseguir que hi hagi el màxim de condicions de defensió, que els in-
formes mèdics tinguin el màxim..., fiables, i que s’elaborin, per part dels professionals, 
amb la màxima de les llibertats possibles. I a mi em sembla que això és un dret humà 
absolutament innegable i que totes les persones demòcrates hi hauríem d’estar d’acord. 

Només una qüestió: les set mil agressions a professionals..., però no per gent que 
hagi al·legat tortura, no? (Veus de fons.) Clar. Per tant... (Veus de fons.) Exacte, és a part. 
Per tant, com que és a part, jo penso que en aquest sentit tenia raó la senyora Reguant, 
que el que cal fer és tractar a part les condicions de seguretat, com tantes i tantes altres 
qüestions que poden millorar el nostre sistema sanitari.

I, en aquest sentit, reitero que ens sembla acceptable ampliar els terminis, però que 
ens mantenim fidels a l’exposició que ens va fer el síndic de greuges, ens mantenim fi-
dels al que recomana les Nacions Unides i a l’Associació Mèdica Mundial, i que reite-
rem que la manca de documentació i denúncia de casos de tortura, i, per tant, que no 
es documentin els casos de tortura, pot ser considerada una forma de tolerància envers 
la tortura i d’omissió d’ajuda a les víctimes. I en una societat democràtica crec que això 
s’ha d’intentar, legalment, combatre-ho, i evidentment millorar aquesta atenció a les 
víctimes de les tortures.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. 
Doncs, si ningú té cap consideració, procedim a la votació d’aquesta proposta de 

resolució.
Vots a favor?
Disset vots a favor.
Vots en contra?
No n’hi han.
Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
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Proposta d’audiència en comissió del subdirector general 
de Drogodependències, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis

352-00718/11 

Passem ara, doncs, a les votacions de les compareixences per la llei d’associacions 
cannàbiques, llei de regulació de l’activitat a les associacions cannàbiques. Les faríem, 
aquestes votacions, en quatre blocs segons el quadre que teniu tots els grups. 

El primer bloc, és a dir, la primera votació és de..., en comissió, per comparèixer 
en comissió, de Joan Colom i Farran. Atès que és una persona de Govern –subdirec-
tor general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya– aquesta votació 
s’ha de fer a part. 

Per tant, comencem per aquesta.
Vots a favor?
Unanimitat.

Propostes d’audiència per escrit acumulades relatives a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis 

352-00683/11, 352-00688/11, 352-00694/11 a 352-00696/11, 352-00720/11, 

352-00731/11, 352-00732/11 i 352-00736/11

El segon bloc de votacions són aquelles que sol·licitem d’inici per escrit – majorità-
riament perquè són persones que no resideixen aquí, i, per tant, serà molt més còmode 
per a elles i també per a nosaltres–, que són les números 20, 21, 27, 28, 34; ara dic els 
noms: Aitor Brion, Constanza Sánchez, Zara Snapp, Martín Barriuso i Amber Marks. 
Aquestes compareixences les sol·licitaríem ja directament per escrit.

Vots a favor?
Unanimitat.

Propostes d’audiència en comissió acumulades de representants 
de la comissió promotora de la ILP Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis

352-00719/11 i 352-00738/11

El tercer bloc són vots..., que hem considerat que es comparegui en una comissió for-
mal, perquè són la comissió promotora, a través del senyor Oriol Casals i la plataforma 
«Som el que cultivem», que aglutina les dues federacions d’associacions cannàbiques, i 
entenem que són la part més interessant a aquesta llei, i que, per tant, es podria fer en 
comissió.

Vots a favor?
Unanimitat.

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

352-00664/11 a 352-00682/11, 352-00684/11 a 352-00687/11, 352-00689/11 

a 352-00693/11, 352-00697/11 a 352-00717/11, 352-00721/11 a 352-00730/11, 

352-00733/11 a 352-00735/11, 352-00737/11 i 352-00739/11 a 352-00742/11

El quart bloc és la resta de compareixences, sol·licitades per diferents grups, votades 
en bloc, que les faríem en ponència. 

Alguns d’aquests noms s’han interessat a poder fer-ho a través de videoconferèn-
cia; tothom està advertit que si no acaba de funcionar la videoconferència o..., que els 
dies que proposem per comparèixer, que seran diferents, és impossible que vinguin, a 
aquestes persones se’ls sol·licitarà després, per escrit, que puguin fer la seva compa-
reixença.

Per tant, vots a favor de la resta de propostes?
Unanimitat també.
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Següent pas. Per a les sol·licituds per escrit. D’acord? (Pausa.) A part de demanar, 
evidentment, l’opinió sobre el text de la llei, demanar el que puguin aportar com a ex-
perts en cada un dels àmbits, ens plantegem a veure si seria interessant, també, des dels 
grups parlamentaris transmetre’ls..., o algun qüestionari de preguntes que ens puguin 
respondre directament.

Si us sembla bé, ho podríem fer així, i ja parlarem entre els ponents de la llei d’a-
quest qüestionari. D’acord? (Pausa.)

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis (nomenament de la ponència)

202-00090/10

Per últim, s’han de designar els ponents d’aquesta llei. Comencem pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Titon Laïlla?

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí, per fer de ponent en aquesta llei, designaríem la persona presidenta, senyora 
Alba Vergés. (Rialles.)

La presidenta

Moltes gràcies per aquesta designació. (La presidenta riu.) Pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans?

Noemí de la Calle Sifré

Seré jo, Noemí de la Calle.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista?

Raúl Moreno Montaña

Sí, jo mateix: el senyor Raúl Moreno.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot?

Àngels Martínez Castells

El senyor Albano Dante Fachin.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari del Partit Popular?

Marisa Xandri Pujol

Alberto Villagrasa.

La presidenta

I pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Eulàlia Reguant i Cura

Sergi Saladié.

La presidenta

Molt bé. Per tant, ja tenim designats els ponents. És una formalitat i ja ens ho havíem 
preguntat de forma informal, però s’ha de fer i ha de constar en acta. I, per tant, desig-
naríem també per acord de comissió ponent relatora a mi mateixa. (La presidenta riu. 
Veus de fons.) Ho demana el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 

«Merci».

M. Assumpció Laïlla i Jou

Doncs, demanaria a la resta de portaveus i ponents que acceptessin que la senyora 
Alba Vergés fes de ponent relatora d’aquesta llei.

La presidenta

Molt bé. Si no hi cap inconvenient, doncs, em sembla que s’aprova per assentiment, i 
ho tenim tot clarificat. (Pausa.)
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Ens posarem en contacte perquè el mes d’octubre hauríem d’establir diferents dies. 
Havíem pensat dilluns, divendres, i, per tant, hauríem de quadrar una mica horaris i dis-
ponibilitat dels ponents de la llei, d’acord? (Pausa.)

Moltes gràcies. (Veus de fons.) Si us podeu quedar els ponents un moment, doncs 
acabem de parlar això. 

Ja està. No és «suspendre’s». (Veus de fons.)
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia.
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