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Sessió 20 de la CS

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

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Jordi Cuminal i Roquet, Fabian Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, 
Maria Rosell i Medall i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, Al-
fonso Sánchez Fisac, Jorge Soler González i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciu-
tadans; Rafel Bruguera Batalla, Eva Granados Galiano, Raúl Moreno Montaña i Jordi Terra-
des i Santacreu, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Àngels Martínez Castells, 
pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, Sergio Santamaría Santigosa 
i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Gi-

rona (tram. 250-00350/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 110, 46; esmenes: BOPC 143, 17).

2. Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00533/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 191, 32).

3. Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat neo-
natal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00547/11). Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 201, 41).

4. Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Cases, 
de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00361/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 116, 42; esmenes: BOPC 161, 7).

5. Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Cases, 
de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00515/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Par-
lamentari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 178, 19).

6. Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d’atenció primà-
ria de Vilafranca del Penedès (tram. 250-00384/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 122, 64).

7. Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (tram. 250-00400/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 128, 36).

8. Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels 
centres sanitaris (tram. 250-00403/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
128, 40; esmenes: BOPC 173, 11).

9. Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics (tram. 250-00409/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 128, 48; esmenes: BOPC 173, 11).

10. Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa «Salut i esco-
la» (tram. 250-00426/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 128, 66; esmenes: 
BOPC 173, 12).

11. Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari (tram. 250-00427/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 128, 67; esmenes: BOPC 173, 13).

12. Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari 
(tram. 250-00428/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 128, 68; esmenes: 
BOPC 173, 13).

13. Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari (tram. 250-
00429/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 128, 69; esmenes: BOPC 173, 14).
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14. Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (tram. 250-00430/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 128, 70; esmenes: BOPC 173, 14).

15. Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comuni-
tària (tram. 250-00431/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 128, 71; 
esmenes: BOPC 173, 14).

16. Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hos-
pital de Sant Celoni (tram. 250-00369/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 116, 50).

La presidenta

Benvingudes i benvinguts a la Comissió de Salut d’avui, dia 2 de febrer a les deu.
Saludo totes les persones que ens acompanyen de públic, vinguin de govern o vin-

guin d’entitats i diferents municipis del nostre territori.
Comencem, doncs, aquesta comissió. En primer lloc, voldria demanar als grups par-

lamentaris si tenen algun anunci de substitucions. (Pausa.) Sí, senyor Martí.

Martín Eusebio Barra López

Sí; pel Grup de Ciutadans, la diputada Elisabeth Valencia substituiria el doctor Jorge 
Soler.

La presidenta

Molt bé, d’acord. Em consta que només uns quants punts de l’ordre del dia, oi? 
(Pausa.) Perfecte. Alguna substitució més?

Eva Granados Galiano

Sí, pel Grup Socialista, substitueixo jo l’Assumpta Escarp, que és la portaveu legis-
lativa d’aquesta comissió; el Rafel Bruguera farà el punt del Trueta, i el Jordi Terrades 
farà el punt de Sant Celoni. I la resta de punts, hi haurà el Raúl Moreno, que és el mem-
bre habitual de la comissió.

Àngels Martínez Castells

Sí, presidenta. Àngels Martínez Castells substitueix Albano Dante i Marta Ribas.

La presidenta

Crec que només pot substituir una persona, eh? (La presidenta riu.) Però està entès.

Àngels Martínez Castells

No, vull dir que posteriorment s’incorporarà l’Albano, que està en una altra comissió, 
i llavors ja en serem dos.

La presidenta

Molt bé, gràcies. 

Montserrat Candini i Puig

Sí, presidenta, per part del Grup de Junts pel Sí, Fabian Mohedano substitueix la 
diputada Irene Rigau; l’Anna Simó s’incorporarà d’aquí a un moment i substitueix la 
Montserrat Fornells. I després també s’incorporarà en Jordi Cuminal, que, diguem-ne, 
compartirà part del temps de substitució respecte a la Irene Rigau amb en Fabian Mo-
hedano. Em sembla que no m’he deixat a ningú.

La presidenta

Perfecte. Doncs, abans de començar només volia enviar una salutació a la diputada i 
companya Assumpta Escarp i desitjar-li una bona recuperació.

Comencem, doncs. El senyor Martín Barra té una cosa a dir-nos.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, señora presidenta. Con su permiso, me gustaría hacer una declaración 
previa.
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Por muy en contra que el grupo político de Ciutadans esté de la actuación de la con-
selleria de Salut; por muy enfrentado que esté al grupo político este del monotema se-
cesionista, de la única prioridad de este Govern, que estamos y estaremos totalmente 
opuestos; sea cual sea la discrepancia política, como ya dijo ayer nuestro portavoz, Jor-
ge Soler, en la Comisión de Economía, en la comisión de presupuestos –pero queríamos 
repetirlo hoy en la Comisión de Salud–, es totalmente intolerable que se convoquen ma-
nifestaciones con carteles que incitan a la violencia, contra, en este caso, nuestro conse-
ller, el honorable señor Comín. Quiero mostrar la total repulsa de nuestro grupo político 
a semejantes imágenes y nuestra solidaridad con el conseller.

Muchas gracias.

La presidenta

Molt bé, gràcies.
Doncs, començaríem, ara sí, l’ordre del dia, amb els punts número 1 i número 2 i 

número 3, que demanaria si es poden substanciar conjuntament. Sí? Tothom d’acord? 
(Pausa.) Per tant, els punts número 1 són: Proposta de resolució sobre la construcció del 
nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona; sobre la unitat de cures intensives pedià-
triques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i sobre la unitat de cures intensi-
ves pediàtriques, una altra vegada, i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona. (Veus de fons.) La 1, sí.

Anna Caula i Paretas

Bones. Ens havíem posat d’acord de substanciar la 1, per un costat, i conjuntament la 
2 i la 3, que sí que els temes són...

La presidenta

Ara ho he vist, que una cosa és la construcció i l’altra cosa és l’UCI pediàtrica.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona

250-00350/11

Per tant, comencem amb el punt número 1, de la construcció del nou Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona. I té la paraula, doncs, el grup proposant, que és el Grup 
Parlamentari Socialista. I, tal com ha dit, el senyor Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí, bon dia; gràcies, presidenta. Diputades i diputats i persones que segueixen aques-
ta sessió de la comissió de sanitat... Tornem a parlar al Parlament de Catalunya de 
l’Hospital Josep Trueta, l’hospital de referència del conjunt de les comarques gironines.

La reivindicació de disposar d’un nou hospital, efectivament, ve de lluny, ve de molt 
lluny. L’any 2004, els tècnics, arquitectes, enginyers, etcètera, varen emetre un informe 
que desestimava la possibilitat d’ampliar l’actual edifici, l’actual hospital. I, per tant, es 
va iniciar el procés per a la construcció d’un nou hospital, nou de trinca, diguem-ne, de 
dalt a baix.

El 2010, amb el canvi de govern, el projecte va quedar aturat. I, a partir d’aquí, 
aquest és un tema, una qüestió, que va entrar al Parlament i es va debatre en diverses 
ocasions. El 2011, per exemple, una resolució, la 98, instava el Govern –i llegeixo tex-
tualment– «a mantenir el compromís del Departament de Salut de construir el nou Hos-
pital Universitari Doctor Josep Trueta a Girona i encarregar-ne el projecte executiu el 
2011 per poder iniciar les obres el 2012».

Evidentment, si parlem avui novament de la necessitat de la construcció de l’Hos-
pital Josep Trueta és perquè aquesta proposta de resolució, evidentment, no es va tirar 
endavant, el Govern no la va tirar endavant.

El 2013, dos anys més tard, el Parlament tornava a insistir en el tema; instava el 
Govern en el mateix sentit, concretant la demanda de que el Govern dotés una partida 
pressupostària per al projecte definitiu del nou hospital.

I així mateix, ahir, sense anar més lluny, a les votacions de pressupostos, doncs, 
varen ser diverses les esmenes que es varen aprovar que fan referència d’una o altra 
manera als temes que tractem avui, tant la construcció de l’hospital com el tema de 
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l’UCI pediàtrica. En aquest sentit, doncs, es va aprovar una esmena, presentada pel 
Grup Socialista als pressupostos, per habilitar una partida per al 2017 per a la construc-
ció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona.

Per tant, ens sembla que, conseqüentment amb la votació que es va fer ahir, és obvi 
pensar, doncs, que aquesta proposta de resolució també serà aprovada en aquesta comissió.

La situació de l’hospital és en aquests moments insostenible. Aquí som diversos els 
diputats i diputades de les comarques gironines que ho podem constatar; és un tema ab-
solutament objectiu, no és un tema... Fins i tot jo diria que no és ni opinable; és un tema 
absolutament objectiu. No només no s’ha avançat ni s’ha concretat la construcció del 
nou hospital, sinó que tampoc, probablement amb aquesta excusa, no s’hi han fet les in-
versions necessàries, ni en infraestructures, ni tecnològiques, a l’actual edifici.

Per això, el nostre grup parlamentari torna a posar sobre la taula aquest tema perquè 
la Comissió de Salut insti novament el Govern a desencallar el tema i a treballar seriosa-
ment perquè al més aviat possible la ciutat de Girona i el conjunt de les comarques giro-
nines disposin d’un hospital de referència, d’acord amb les necessitats de la població de 
les comarques gironines, i no només de la població de les comarques gironines, sinó dels 
milions de visitants que tenim al llarg de l’any.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara, per explicar les esmenes, el Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Bon dia. Afegir-nos, probablement, doncs, al consens que aquest tema obre a comar-
ques gironines. Realment és una realitat, doncs, que l’Hospital Josep Trueta ha viscut 
una circumstància que a cap dels que som aquí ens agrada, i és un projecte sobre la tau-
la i que per la situació posterior s’ha anat posposant.

Jo penso que això obre dos escenaris: un, el que planteja avui el Partit Socialista, 
que és d’agilitzar al màxim possible, doncs, aquestes obres o aquesta concreció ja del 
nou hospital, i alhora acabar de corregir, probablement, que durant deu anys una possi-
ble obra..., no s’han fet millores, i això s’ha de reinvertir.

Penso que sí que el Govern, en aquesta línia, s’ha posat les piles. Veurem –fa no re–, 
doncs, com comencen les obres de les urgències. I, com deia el diputat Bruguera, s’està 
avançant ja també en les obres de l’UCI pediàtrica, l’UCI neonatal, una ampliació del 
bloc quirúrgic, per una mica acabar de compensar tot el que ell ens esmentava.

A nivell de les esmenes, nosaltres proposàvem al Grup Socialista una esmena de 
l’apartat 1, sobretot per situar-ho, tal com estableix el Decret 201/2015, que els òrgans 
de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, els consells de 
participació de les regions sanitàries són els òrgans de participació comunitària on que-
den representats l’Administració local i la societat civil i el nostre servei públic de Cata-
lunya. Aquests ja funcionen amb normalitat a partir del 2016. I els hi demanava aquesta 
esmena, que em sembla que sí que transaccionarem, perquè realment, doncs, ho ubi-
quéssim en aquest òrgan, que és on ara es prenen les decisions.

No ens hem acabat de posar d’acord en l’apartat 2, on nosaltres afegíem «un cop es 
disposi d’un solar adient per a la ubicació del nou hospital», senzillament per un argu-
ment molt concret. Sí que el pla funcional ja està delimitat, sí que es demana un terreny 
concret, però fins que realment no se sàpiga on irà ubicat i les característiques físiques 
d’aquest espai, és difícil acabar d’elaborar el projecte tècnic específic.

Per tant, sí que vinculàvem una cosa amb l’altra. Si no pot esser, igualment hi ha el 
nostre suport, perquè realment sí que es vol avançar en aquest aspecte.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Moltes gràcies, presidenta. Bien, la situación actual del Hospital Doctor Trueta es 
insostenible: desde escapes de agua que obligan a cerrar quirófanos a falta de espacio 
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para albergar las diferentes especialidades, a falta de personal y, al fin y al cabo, unas 
instalaciones obsoletas, lógicas también, por otra parte, en un hospital de más de sesen-
ta años. Y esto es algo que se lleva años denunciando. El Hospital Doctor Trueta, hoy 
por hoy, es insuficiente para cubrir todas las necesidades de los pacientes, aun siendo el 
hospital más importante de toda la provincia de Girona.

Y es que este asunto viene de lejos. Desde hace años se vienen haciendo promesas 
por parte del Govern y de sus consellers, incluso llegando a trabajar en el anteproyecto 
con el Ayuntamiento de Girona, con todo el gasto que ello conlleva. Debemos recordar 
que todo el gasto se ha realizado para nada; estamos otra vez en el punto cero. ¿Dónde 
está todo ese dinero? ¿De qué ha servido? Porque si no existe una apuesta firme por la 
conselleria de Salud por el Hospital Doctor Trueta nos podemos encontrar en la misma 
situación: que acabamos un trabajo que al final no sirva para nada. 

El Hospital Doctor Josep Trueta necesita inversiones a todos los niveles, y por ello 
es necesario un nuevo hospital, moderno, más grande, mejor conectado y que cubra to-
das las necesidades que ahora no está cubriendo.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Àngels Martínez Castells

Sí, en principi es veu que és plenament compartida, la preocupació pel que està suc-
ceint en el Josep Trueta. I el que nosaltres voldríem afegir és, a més a més, la preocu-
pació dels treballadors, que han expressat les difícils condicions de treball en les que 
estan, en què realment es fa gairebé impossible portar endavant les seves tasques, i és el 
que també recollim de manera expressa, posteriorment, en la nostra resolució.

En qualsevol cas, compartim amb els grups aquesta preocupació i, per tant, res a ob-
jectar de fons en les propostes tal com estan en aquests moments presentades.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. No reiteraré el que ja s’ha dit. La construcció del nou Hospital 
Trueta a Girona crec que és recurrent subjecte de les propostes de resolució d’aquesta 
comissió. El nostre grup hi donarà suport.

Veiem que fins i tot les dues propostes que venen a continuació són també argu-
ments que avalen la primera de les propostes, en les que es posen en evidència les de-
ficiències a la unitat de cures intensives pediàtriques de l’hospital en el seu actual em-
plaçament. També el fet que s’està actuant ara, en aquest moment, en l’ampliació de les 
urgències d’aquest hospital. Han passat ja altres situacions també que avalen la necessi-
tat d’una actuació..., més que d’una actuació nova, de l’actuació que ja fa anys que està 
prevista i que no s’ha aconseguit encara materialitzar, que és la construcció d’aquest 
nou hospital. Com el fet que els laboratoris d’anàlisi s’han hagut de traslladar d’aquest 
centre hospitalari al centre Santa Caterina, de Salt, per tal de millorar les condicions de 
treball i per tal de permetre també l’ampliació de les urgències en les que s’està actuant.

Per tant, és una necessitat, i creiem que també falta un element important, que és 
que l’Ajuntament de Girona posi a disposició de la conselleria el solar en el qual ha 
d’anar ubicat aquest nou hospital. Un cop, en el seu moment, ja hi havia una disponibili-
tat, i després va ser revertida.

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

La presidenta

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

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Bon dia. Nosaltres, com ja s’ha dit, en el fons compartim la preocu-
pació per la situació de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, entenent que allò ideal ha-
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gués estat sempre reformar-lo i adequar-lo a la ubicació on està, però que davant dels 
diferents informes tècnics podem acceptar el trasllat.

Però aquí sí que volem deixar clara una cosa –i, per tant, en certa manera ens sembla 
bé que la segona esmena de Junts pel Sí no s’hagi acceptat–: que el tema del solar no es 
converteixi en el que sembla que s’està convertint, com és un rescat, en certa manera, 
encobert de certes entitats financeres. Quan ja hi havia un solar previst, que és al costat 
del Santa Caterina a Salt, l’Ajuntament de Girona proposa uns solars que no són propie-
tat de l’Ajuntament de Girona, que són propietat d’entitats financeres, que estaven pre-
vistos per urbanitzar quan Girona havia de créixer en un boom immobiliari en un deter-
minat moment, i que finalment, doncs, queden buits i que, per tant, Bankia, «la Caixa», 
etcètera, necessiten col·locar.

Per tant, que el debat del solar cal tenir-lo, però sobretot cal tenir-lo en els termes 
que toca i que no es converteixi en quelcom que no ha de ser. Ja hi havia una ubicació 
prevista i és allà on el Trueta ha d’anar. I si ha d’anar a un altre lloc, que no sigui amb 
diners públics per tal que entitats financeres solucionin els seus problemes després del 
fracàs de la bombolla immobiliària.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució del 
Grup Socialista, esperant que finalment els problemes que arrossega el Trueta es co-
mencin a solucionar i realment d’una vegada per totes el nou Trueta sigui una realitat 
allà on li pertoca.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara torna el torn del Grup Parlamentari Socialista, el diputat 
senyor Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, presidenta. Molt ràpidament. Acceptem la primera de les esmenes pre-
sentades per Junts pel Sí. Probablement, nosaltres hauríem preferit crear una comissió 
específica i concreta i exclusiva per fer el seguiment del Trueta, de la construcció del 
nou Trueta i del projecte, etcètera, però tampoc es tracta de duplicar organismes. I, per 
tant, acceptem que, en tot cas, aquesta comissió de seguiment es faci, doncs, en el marc 
del consell de participació de la regió sanitària de Girona.

En canvi, tal com ja s’ha comentat, la segona esmena no l’acceptaríem. No l’accepta-
ríem per dues raons fonamentals: la primera, perquè creiem que, si s’aprovés, seria una 
excusa perquè el Govern no fes re, i creiem que no és això; i, segona, perquè estem con-
vençuts que el debat respecte de la ubicació del nou Hospital Josep Trueta, de Girona, 
no li correspon al Parlament de Catalunya. Al Parlament de Catalunya li correspon im-
pulsar que es faci, impulsar que es construeixi, que s’agilitzi el projecte, però que la ubi-
cació és una qüestió que depèn de les administracions. I, per tant, em sembla, en aquest 
sentit, que el Parlament ens hauríem de mantenir al marge d’aquest debat.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Entenc que es poden votar els dos punts conjuntament, oi? 
(Pausa.) Si ningú diu re votarem el punt 1 amb l’esmena incorporada i el punt 2 tal com 
era original. D’acord? (Pausa.) Però es poden votar conjuntament.

Passem a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Doncs, queda aprovat aquest punt número 1, la Proposta de resolució sobre la cons-

trucció del nou Hospital Doctor Josep Trueta.

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona

250-00533/11 

Ara sí, passem als punts número 2 i 3, que sí que els substanciem conjuntament, sobre 
la unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital, també, Josep Trueta, de Girona. 
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Per al posicionament, doncs, té la paraula, en primer lloc, de la primera proposta de reso-
lució, el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bien, el tema está claro: hasta que tengamos el hospital nuevo 
tenemos que ir manteniendo el que tenemos actualmente por las mancances que tiene el 
hospital, ¿verdad?

Es una reivindicación de trabajadores y sindicatos que nos han trasladado no sola-
mente a nosotros, sino supongo que a todo el resto de grupos a través de cartas que han 
hecho al conseller, cartas que han hecho al Departamento de Salud por falta de espacio, 
falta de personal, instalaciones obsoletas... Y recordando que en el 2015 se obtuvo un 
presupuesto de 320.000 euros; no ha sido suficiente para cubrir esas necesidades. Que-
remos que ese presupuesto, esas necesidades sean mejoradas en un futuro. Y, por lo tan-
to, hasta que no tengamos ese nuevo hospital, que se siga dando, que se intente dar un 
servicio de calidad a todos los ciudadanos de Girona.

Nada más, gracias.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques 
i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona 

250-00547/11

Doncs, ara, per..., en aquesta proposta..., no, passaríem al proposant de la propos-
ta següent, que és Catalunya Sí que es Pot. Per tant, té la paraula la senyora Àngels 
Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, és en el mateix sentit. Només voldria especificar que, a més a més de les pre-
ocupacions dels treballadors, nosaltres sí que el que demanem en concret és realitzar 
amb urgència –i voldria remarcar la paraula «urgència»– l’avaluació d’espais, d’equi-
paments, etcètera, de l’UCI pediàtrica, i, una vegada finalitzades aquestes avaluacions, 
que no podrien tardar, presentar un projecte que contempli les actuacions a realitzar per 
millorar aquestes UCI pediàtrica i neonatal.

I això s’hauria d’implementar com a màxim en el termini d’un any a partir de que es 
presentin els informes. És a dir, seria d’alguna manera l’establiment de terminis i deixar 
palesa la urgència d’aquestes millores.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, presidenta. Evidentment, votarem a favor d’aquestes dues propostes de re-
solució, que d’alguna manera complementen la primera, en el sentit que efectivament la 
falta d’inversió, de modernització de molts –no diré de tots, però sí de molts– dels equi-
paments i serveis de l’hospital, doncs, és evident. I probablement un dels temes més ur-
gents i més flagrants sigui precisament la unitat..., l’UCI pediàtrica de l’hospital.

En tot cas, també recordar que, si es confirma en el Ple de pressupostos el que va 
aprovar ahir la comissió..., es van aprovar dues esmenes –una del Grup Socialista, una 
altra de Catalunya Sí que es Pot–; per tant, si es confirma en el Ple, ho repeteixo, la vo-
tació d’ahir en els pressupostos d’enguany del 2017 hi haurà una disposició addicional 
amb una partida, precisament, per poder fer front al que es demana en aquestes dues 
propostes de resolució.

Nosaltres per descomptat que votarem a favor.
Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, tampoc no..., ja ens hem referit a les necessitats del Trueta. Aquesta és 
una d’elles. I, òbviament, en la mesura que al nou hospital encara li queda molt de camí 
per recórrer, doncs, s’ha de gestionar el mentrestant, i el mentrestant vol dir abordar 
aquelles situacions de necessitat que hi han, i aquesta és una d’elles.

Òbviament, el nostre grup també va donar suport a l’esmena que ahir es va aprovar 
en aquest sentit als pressupostos, i ho continuarem fent en el Ple per tal que això pugui 
ser una realitat al més aviat possible.

La presidenta

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

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres, per mostrar el suport a aquestes dues propostes de reso-
lució. Només deixant clar que entenem que tampoc cal dilatar-ho excessivament en el 
temps, és a dir, que la gent d’allà el que demana, més enllà d’avaluacions o d’etcètera, és 
que la situació de l’UCI pediàtrica se solucioni ja, no?

I és evident que hem de fer processos d’avaluació i veure exactament com cal pro-
cedir, però que a vegades cal també que les solucions s’hi posin ràpidament i que d’una 
manera clara, mentre es discuteix la ubicació del nou Trueta i es fa el projecte de cons-
trucció del nou Trueta, la situació d’alguns dels serveis del Trueta cal que s’arregli o s’hi 
posi remei.

Per tant, com he dit al principi, nosaltres donarem suport a les dues resolucions.

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara, el torn de Junts pel Sí, la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Bon dia de nou. Penso que aquesta proposta de resolució realment és d’aquelles que 
diem que a vegades tarden sis mesos en substanciar-se. I és la primera vegada, penso, 
que és agradable, doncs, parlar sis mesos més endavant, perquè sí que es pot explicar tot 
el que ja s’ha fet en aquest aspecte, no?

Penso que reiterar el mateix que pensem, doncs, que realment s’ha d’intervenir, i 
penso que és el que s’està fent. En aquest cas concret estem parlant que el mes de març 
del 2016 s’estrenaven les urgències pediàtriques remodelades; ara, durant el febrer-març, 
es finalitzarà la primera obra de ja rehabilitació de la unitat pediàtrica, i al desembre 
s’acabava el pla funcional. Per tant, en la línia del que comentava la diputada Reguant, 
realment tot això ja està fet, i, a més, amb el consens de tots els agents implicats.

Visitava, com ha comentat també el diputat de Ciutadans, aquest dimarts, doncs, el 
personal de l’UCI pediàtrica, de l’UCI neonatal, que realment també em transmetien 
que el projecte que al final s’ha aprovat, i ells creuen que compleixen totes les necessi-
tats... També és veritat que tots sempre volem, doncs, tenir les coses el màxim de ràpid 
possible, però és una obra ambiciosa. Ara s’ha acabat aquesta primera dotació pressu-
postària, i el Govern té previst una dotació de 7 milions per acabar aquesta rehabilita-
ció, que penso que ens dona mostra del canvi que suposa en aquesta línia.

Per tant, sí que es pot dir que dintre dels pressupostos de 2017, tal com ens va plante-
jar el conseller, ja hi constava la dotació pressupostària per dur a terme l’elaboració del 
projecte. Com tots sabem, quan finalitza aquest projecte, doncs, ja hi ha l’execució de 
les obres per... Com a bona notícia, dir que tot això ja està en funcionament i no només 
és un plantejament teòric, com comentàvem abans. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, atès que hi ha dues propostes de resolució sense esmenes, i, 
per tant, no hi ha un altre posicionament sobre les esmenes..., però sí que em comenten, 
a veure, l’autorització de poder fer una refosa de tot el que resulti aprovat, que quedi un 
text únic de les dues propostes de resolució. Es pot votar...? Bé, les hem de votar separa-
des; ara sí. (Veus de fons.) Si no és que ja puguem votar les dues propostes de resolució 
juntes. (Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Doncs, si tothom hi està d’acord, passem a la votació.
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Vots a favor? 
Doncs, queden aprovades per unanimitat la Proposta de resolució número 533 i la 

Proposta de resolució número 547, de les quals es farà una refosa en una única resolució 
resultant d’aquesta Comissió de Salut.

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació 
del CAP Pubilla Cases, de l’Hospitalet de Llobregat

250-00361/11

Passem al punt número 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Cases, de l’Hospitalet de Llobregat. 
(Martín Eusebio Barra López demana per parlar.) Sí.

Martín Eusebio Barra López

Sí; un momento, para anunciar que hemos acordado una transacción, en el sentido 
de que la propuesta de resolución de Catalunya Sí que es Pot..., Catalunya Sí que es Pot 
se une a la otra propuesta de resolución, que era conjunta de Ciutadans, Socialistas y 
Partido Popular. Entonces, tramitaríamos únicamente el punto 5 en conjunto los cuatro 
grupos. (Adreçant-se a Àngels Martínez Castells.) Habíamos quedado en eso.

(La presidenta dona la paraula a Àngels Martínez Castells.)

Àngels Martínez Castells

A mí me gusta más la de Catalunya Sí que es Pot, o sea que, si usted se une con no-
sotros, perfecto. (L’oradora riu.)

La presidenta

Jo crec que se us va fer una proposta a tots, si no vaig errada, de fer un únic punt; 
per tant, no és de decidir una o l’altra, sinó que surti una sola resolució. (Veus de fons.) 
I constaran tots els autors de les dues propostes. Per tant, em sembla que no es tracta de 
triar això. La diputada del Grup Socialista vol dir alguna cosa?

Eva Granados Galiano

Sí, simplement que puguem fer el debat de manera conjunta dels dos punts, que no 
fem dos debats sobre un mateix equipament. I, tot i que hi ha una proposta per part de 
Junts pel Sí –que per part dels grups Socialistes, de Ciutadans i del Partit Popular crec 
que ens satisfà, perquè és, de fet, el text original, el que es portaria a votació–, nosaltres 
sí que demanaríem als companys de Catalunya Sí que es Pot que poguessin incloure’s 
també en aquesta proposta. Si llegeixen el literal..., tant de la resolució vostra com la 
que presentem conjuntament, crec que és molt més garantista la que presentem nosal-
tres. Res més perquè es va fer amb uns dies de posterioritat; per res més.

La presidenta

Aquesta proposta de text canvia alguna cosa dels textos que hi ha aquí? (Pausa.) 
D’acord.

Eva Granados Galiano

De fet, Junts pel Sí el que ens proposa és votar la nostra proposta de resolució, per-
què no té cap esmena, eh? De fet, el que proposem que se sotmeti a votació és el text de 
la proposta de resolució conjunta de Ciutadans, Partit Popular i Grup Socialista, que no 
ha tingut cap esmena per part de cap grup i, per tant, seria la que es portaria a votació. 
Demanem que es faci el debat conjuntament amb el punt 4, i els hi demanem també, als 
companys de Catalunya Sí que es Pot, que ho puguin entendre com una transacció amb 
el seu punt i, per tant, que sigui aprovat el del punt 5.

La presidenta

I, per tant, que ells també constin com a proposants d’aquesta proposta.
(Veus de fons. Pausa.)
Em sembla que la diputada Anna Simó pot explicar la transacció dels punts 4 i 5. 

Si no ho he entès malament... (La lletrada diu: «És que no hi ha cap altra esmena. No 
hi han esmenes per transaccionar, eh? Ja està.») Bé. Sí, però sí que es demana al Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que té la proposta número 4, que accepti el 



DSPC C 312
2 de febrer de 2017

Sessió 20 de la CS 12

text de la proposta número 5 com una transacció amb la seva i, per tant, consti com a 
proposant de la resolució final. (Algú diu: «Sí.»)

(Pausa.)
La diputada Anna Simó em sembla que ho... (Veus de fons.) Sí, sí. Ara... Diputada, 

si us plau.

Anna Simó i Castelló

Sí, simplement sento haver creat aquest embolic. Vaig fer la proposta en tant que 
grup esmenant als amos i mestresses de les dues propostes de resolució, perquè una, la 
proposta de resolució, la de Catalunya Sí que es Pot, es va entrar bastant temps abans, 
quan encara la qüestió no estava avançada pel que fa a la negociació i a l’avaluació del 
problema en si. Després, se’n va entrar una conjunta de tres grups ja més adequada a 
tal com havia anat tota la negociació amb l’associació de veïns i amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet i amb els professionals. I total, que tenien dos continguts bastant diferents: 
una tenia una esmena de Junts pel Sí i l’altra no.

Finalment, jo vaig demanar –ja acabo, eh?– com a esmenant..., vaig demanar, dir: 
«Escolteu, ja que n’hi ha una que és la que està signada per més grups, que ja està més 
adequada a la situació, com havia quedat, què us sembla, Catalunya Sí que es Pot, per 
no tenir dues propostes de resolució diferents, amb continguts diferents, si n’acabem 
aprovant només una?» Podent fer-ho de diverses maneres, i una opció era aquesta, di-
guem-ne, substituir pel mateix text d’una proposta de resolució l’altra. I ja està. És això. 
És a dir, que només n’hi hagi una, d’aprovada, un text aprovat, no dos, sobre una matei-
xa qüestió. I ja està.

La presidenta

És a dir, el que formalment s’acaba demanant és que el text de la proposta del punt 5 
sigui transacció a la proposta del punt 4; per tant, el punt 4 i el punt 5 resultin el mateix 
text aprovat i es faci refosa. Sí? (Veus de fons.) És això. (Veus de fons.)

Àngels Martínez Castells

Sí. Puc dir una cosa?

La presidenta

A iniciativa de tots els grups seria la resolució –dels tres grups d’una proposta, del 
grup de l’altra–, i s’aprova un únic text, que és aquest refós. Ara, la diputada Àngels 
Martínez.

Àngels Martínez Castells

No, no. La diputada està molt contenta, de veritat, de veure que la necessitat de la re-
habilitació sigui tan clara, tan palesa, en aquest Parlament, en aquesta comissió; que ens 
adonem que la sanitat pública ha d’incloure des de la investigació fins a la rehabilitació, 
i que això només ho pot fer la sanitat pública, i que sobretot no es perjudiquin els veïns 
que necessiten aquests serveis de rehabilitació i de logopèdia, i se’ls mantinguin, doncs, 
els serveis que tenien. I, en aquest sentit, tot el que sigui economia de paper, textos i bu-
rocràcia em sembla magnífic.

La qüestió fonamental és que realment el que demanaven els veïns i veïnes de la 
zona, doncs, ho tinguin, i es vegi aquesta visió ampla de la..., i estic..., coincidim en 
aquesta visió ampla de la sanitat pública.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per tant, estan d’acord Catalunya Sí que es Pot i els tres grups restants a fer aquesta 
transacció. Ara sí que passaríem al debat d’aquestes propostes. I, per tant, comença el 
Grup de Catalunya Sí que es Pot, la diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Ja m’he avançat, eh? (Rialles.) Consti..., per economia també, no repetiré el que aca-
bo de dir.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. 
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Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació 
del CAP Pubilla Cases, de l’Hospitalet de Llobregat

250-00515/11

Doncs, ara, a l’altra proposta de resolució, que té tres grups proposants, que són Ciu-
tadans, Socialistes i Popular, té la paraula, en primer lloc, el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. Realmente, yo, cuando estaba preparando esta interven-
ción, pensaba: «Realmente, esta propuesta de resolución que estamos presentando, es 
un absurdo que haya sido necesario presentarla.» Me refiero a que resulta totalmente 
anacrónico tener que pedirle al Govern, cuyo conseller de Salud espera pasar a la histo-
ria como el gran desprivatizador de la sanidad catalana, que no se privatice un servicio 
público que funciona.

Porque de esto es de lo que trataba esta PR, de que se mantenga el servicio público 
de rehabilitación y logopedia del CAP Bòbila; un servicio que lleva años funcionando 
a satisfacción de sus usuarios y en proximidad a sus domicilios, y que no se traslade a 
otro CAP más alejado y que no será totalmente público, sino concertado.

Como digo, un caso extraño para la que espera ser la prioridad política de la era 
Comín de la sanidad catalana. Era corta, ya queda menos para el famoso plazo de 
dieciocho meses para llegar a Ítaca sí o sí. ¡Ah!, perdón: para repetir el 9-N o repetir 
el 9-N. Esto parece el juego de la oca, pero en el que se desea voluntariamente caer 
en la casilla de la calavera para tener que volver a empezar por el principio y seguir 
con el juego y tiro porque me toca.

Ya sé –ya sé–, se me puede objetar que los conciertos que el señor Comín –uno anula-
do y otro pretende–..., son con empresas con ánimo de lucro y que el CSI no tiene ánimo 
de lucro; bueno. Están los sueldos de sus directivos y otros problemas varios que figuran 
en los informes de la Sindicatura de Cuentas, pero tampoco es esa la cuestión ahora.

En realidad, estas historietas de si la conselleria hoy dice que retira el CAP y luego 
dice que no –el servicio de rehabilitación, perdón–, o si estamos en el infantil juego de 
la oca o de si Martín ya se está yendo por las ramas demasiado, en realidad, todos estos 
juegos de salón no sé cuánto les preocupan a los vecinos de Esplugas y de Hospitalet, 
que estoy seguro de que su mayor preocupación es que se les haya amenazado con ale-
jar de sus barrios un servicio público necesario y que les da una buena atención.

Cuando mis compañeros concejales de Esplugas me comentaron este caso, cuando 
acudí a una concentración de vecinos en las puertas del CAP, cuando vi la unidad de 
acción de las entidades y de los grupos municipales de los consistorios afectados, solo 
pude afirmar allí: «Tenéis razón; alejar este servicio de rehabilitación de sus usuarios y 
ponerlo a disposición de una empresa externa al ICS, no tiene el más mínimo sentido, y 
os ayudaré en lo que pueda.» Por ello, promoví hacer una propuesta de resolución con-
junta entre todos los grupos de esta cámara, aunque luego el Grupo de Catalunya Sí que 
es Pot se adelantó unas fechas, como ya ha sido comentado.

Y es una propuesta simple; simplemente, pide dos cosas del más manifiesto sentido 
común: que se mantenga el servicio en su ubicación actual –¿que, por supuesto, sería 
mejorable?, como todo; pero que funciona a satisfacción de sus usuarios– y que antes de 
plantearse cualquier cambio se consulte con los ayuntamientos y las entidades vecinales 
afectadas. Es así de simple y de sencillo. Y algunas noticias ya han llegado a Esplugas 
de que probablemente la conselleria ha recapacitado sobre sus intenciones iniciales y el 
servicio va a seguir estando ahí.

De todas formas, queremos que así se materialice en esta comisión y se vote a favor 
de esta propuesta de resolución por parte de todos los grupos.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara la té el grup proposant, que era el Grup Parlamentari Socialista, 
la diputada Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Jo vull fer una cordial salutació a les persones –als veïns i les 
veïnes– que ens acompanyen de les ciutats de l’Hospitalet i d’Esplugues. Estem parlant 
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d’un equipament, que és el CAP de Pubilla Cases, a l’Hospitalet, que té aquest servei de 
rehabilitació que està donant serveis als barris de Can Vidalet i de Can Clota, d’Esplu-
gues, i al de Pubilla Cases, de l’Hospitalet.

Acabem de començar la comissió i sembla que els punts són de consens. Hem parlat 
de l’Hospital Trueta i dels serveis de l’Hospital Trueta. I en aquest cas crec que també, 
com que Junts pel Sí no ha fet cap esmena a la proposta de resolució que hem fet de ma-
nera conjunta, sabem que també..., sembla que s’aprovarà per unanimitat.

És veritat que hi havia hagut aquests anuncis per part del conseller Comín, de traslla-
dar els serveis de rehabilitació d’aquest CAP de Pubilla Cases a la rambla Marina. Estem 
parlant de barris que tenen una densitat molt alta i una població molt envellida, i, per tant, 
això significava, doncs, molèsties per a aquestes persones, haver-se de traslladar.

A més, hi havia més conseqüències; si es traslladaven aquests serveis, els veïns 
d’Esplugues, de Can Vidalet i de Can Clota, es veien obligats a haver d’anar al CAP 
de Sant Ildefons o, fins i tot, a l’Hospital Moisès Broggi. Va ser un anunci. Sembla 
que les bones accions per part del moviment veïnal, també dels professionals i espe-
cialment també dels governs locals, doncs, han fet possible que no s’hagi passat de 
l’anunci.

Crec que la proposta de resolució que nosaltres plantegem parla de mantenir aquest 
servei, el de rehabilitació, i també el de logopèdia per a tota la població que és de refe-
rència, i també blindar que davant de qualsevol possible canvi a futur, aquests canvis es 
facin amb consens i amb diàleg.

I, per tant, nosaltres demanem la votació favorable per part de tots els grups a aques-
ta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, ara, pel Grup del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Poca cosa a afegir. També és aquesta situació coneguda pel nos-
tre grup. Ens vam reunir també amb els veïns afectats per conèixer, doncs, aquesta 
voluntat del Departament de Salut de tancar aquest servei en el CAP Pubilla Cases i 
desplaçar els vora quaranta mil i escaig usuaris a un altre indret que els hi quedava, òb-
viament, també lluny dels seus domicilis. 

Per tant, enteníem que era necessari replantejar aquesta decisió de tancar aquest 
servei en aquest indret i, per tant, intentar mantenir la rehabilitació i la logopèdia en el 
CAP Pubilla Cases en lloc de fer el trasllat que es pretenia. Al marge –al marge– del 
tipus de titularitat. Si és un centre que funciona correctament, que dona servei als veïns 
amb correcció i que, a més a més, es dona la situació de proximitat als veïns, doncs, en-
tenem que no hi ha cap necessitat de fer modificacions en aquest sentit. I, per tant, per 
això també som proposants d’aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la 
diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Molt breument. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de 
resolució, malgrat que alguna part o algun punt ens agradava més tal com estava ar-
ticulat el del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, entenent que la planifica-
ció és necessari que es faci des de l’Institut Català de la Salut i que, per tant, és més 
una qüestió de treballar amb la participació i el diàleg permanent amb els ajunta-
ments i les associacions d’afectats que no tant consensuar, que, o sigui, en aquest cas 
concret és correcte, però que en una visió generalista el que acaba provocant o el que 
pot acabar provocant és que permanentment es consensuï de manera local i es perdi 
la visió global. Però com que això en aquest cas, o sigui, no és substancial, donarem 
suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, ara, el torn de Junts pel Sí, la diputada 
Anna Simó.
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Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies, presidenta. Una salutació als veïns de Pubilla Cases que han vingut 
fins aquí i que són també protagonistes de tot el que s’ha anat derivant i del que estem 
aprovant avui aquí per unanimitat. 

El Servei Català de la Salut ja va anunciar, és a dir, es va trobar... I en això, senyor 
Barra, jo el que li demanaria... Jo reconec que treballo amb avantatge perquè soc veïna 
de l’Hospitalet i perquè la legislatura passada vaig estar en un debat on ens van convo-
car la gent de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i de l’Associació de 
Veïns de Bellvitge –multitudinari– per parlar precisament del servei de rehabilitació del 
CAP Marina, de Bellvitge, que és d’on neix tot. 

És a dir, el CAP Marina es va prendre la decisió ara fa uns quants anys de treure’l. 
Va haver-hi una moguda ciutadana molt important al barri per dir: «No s’ha de treure i 
necessitem un servei aquí.» I es va fer un pacte la legislatura passada per tal que hi ha-
gués un servei de rehabilitació a Bellvitge. Com que el de l’ABS Just Oliveras, que és el 
que utilitzo jo personalment –la meva família–, és molt petit de rehabilitació –tenen uns 
grans professionals, però és molt petit–, es va dir: «Home, estaria bé de poder..., ja que 
hi haurà unes bones instal·lacions a Bellvitge, que es concentri cap allà.» 

Els veïns i veïnes de Centre i Sant Josep no tenim problemes per traslladar-nos a 
Bellvitge amb transport públic, però, en canvi, des de Pubilla Cases és un problema im-
portant, eh? De manera que aquesta legislatura, doncs, el Servei Català de la Salut va 
dir: «A veure, hi havia aquesta proposta. Revisem-la. Parlem-ne.» D’acord? I això és 
juntament amb els dos ajuntaments –Esplugues i l’Hospitalet– i amb els veïns i veïnes 
que s’ha arribat a aquesta conclusió, que és: allà es queda el servei de rehabilitació de 
Pubilla Cases.

Per tant..., i ho dic també perquè va bé conèixer els antecedents en lloc de carregar 
contra uns i altres així d’aquesta manera, senyor Barra. D’acord? Ja li dic, jo reconec 
que tinc avantatge, però, home, no, no em sembla bé. Això, no em sembla bé. I, en tot 
cas, el que sí que em sembla bé és la decisió final. I la manera com s’ha treballat. I crec 
que és bo que sigui així. I, per tant, celebro que puguem fer una transacció d’un únic 
text que diu que s’ha de mantenir el servei de Pubilla Cases on està ara i que qualsevol 
canvi que hi hagi d’haver es dialogui i es pacti. I així és com anem.

I aprofito també, que no havia vist la part que em faltava: regidora de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet i membres de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de l’Hospi-
talet també. Entre tots heu fet possible una decisió de sentit comú. 

Moltes gràcies a vosaltres també i al Servei Català de la Salut.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, s’ha passat per signar la transacció corresponent, 
que es podrà signar per tots els grups, i així queda claríssim el text que estem aprovant, 
la refosa que es farà i quedarà una única resolució on hi haurà tots els grups proposants 
i el suport, entenc, per les intervencions de tothom.

Per tant, ja podem passar a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Moltes gràcies.
Doncs, ja hem fet els punts 4 i 5 de l’ordre del dia. 

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre 
d’atenció primària de Vilafranca del Penedès (retirada)

250-00384/11

Passem al punt número 6, que és la Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament del nou centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès. El grup proposant 
és el Partit Popular i, per tant, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Aquest és un CAP que fa ja uns quants anys –dos anys concre-
tament– que estava construït, que estava pendent de les inversions necessàries en equi-
pament i en recursos humans per tal de poder entrar en servei, desdoblant l’únic CAP 
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que hi havia a Vilafranca del Penedès, i per intentar també agrupar un seguit de serveis 
que es prestaven, doncs, de forma dispersa dintre del municipi de Vilafranca del Pene-
dès. Els esdeveniments són com són, i afortunadament el passat 28 de novembre aquest 
CAP va obrir ja definitivament les seves portes i el servei al públic. 

Per tant, aquesta proposta de resolució ha quedat extemporània i la retirem.

La presidenta

Per tant, com que ha quedat extemporània, queda retirat aquest punt número 6.

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge

250-00400/11

I passem al punt número 7 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I té la paraula el diputat Martín Eusebio Barra. 

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. También en este caso estamos hablando de una empresa 
que tiene una amplia..., o de un asunto que tiene una amplia historia, y probablemente 
la diputada Anna Simó también tendrá no solo más experiencia, sino más conocimien-
to que yo del caso. No lo dudo, pero también es cierto que, si se hubieran agilizado las 
cosas en Esplugas como decía yo antes, ni siquiera hubiera hecho falta presentar aquella 
propuesta de resolución. Pero ahora estamos en el IDI.

En el año 1991 se adquirió una nueva tecnología –la resonancia magnética– para 
Valle Hebrón. Y alguien debió pensar que el ICS, el heredero del Insalud, con sus años 
y años de experiencia acumulada, pobrecito, no iba a ser capaz de encargarse de esta 
tecnología, que por aquellos tiempos, eso sí, era lo más de lo más. Y se creó una em-
presa nueva que se llamó Centro de Resonancia Magnética del Valle Hebrón, otro chi-
ringuito para engordar la lista de puestos a cubrir y subvencionar. Chiringuito al que se 
le encargó la gestión de las tecnologías diagnósticas de última generación, casualmente 
las más susceptibles de generar rentabilidad económica.

Al año siguiente se le cambia el nombre –Instituto de Diagnóstico por la Imagen– y 
ya podemos engordar el chiringuito para que no solo gestione las nuevas tecnologías de 
imagen de Valle Hebrón, sino que pueda extender sus tentáculos por todo el ICS.

Para justificar el invento se han recortado recursos en el ICS. Se hacen pocas inver-
siones en los servicios de diagnóstico por la imagen propios del ICS, con lo que, dada 
la constante evolución de la tecnología, poco a poco se van quedando casi obsoletos 
o muestran graves carencias que se pretenden atribuir a la rigidez de la gestión públi-
ca, mientras que se pregona el IDI como solución a todos los males. Pregón que no es 
cierto. Basta recordar el Informe 11/2015 de la Sindicatura de Cuentas y las múltiples 
irregularidades de todo tipo que encuentra en el IDI para dejar muy claro que no es nin-
guna solución, sino un problema añadido, y con alguna posibilidad adicional de escon-
derse de los órganos de control público. 

Sí, el IDI es una empresa pública, por supuesto, pero es una empresa. Los expertos 
en derecho administrativo a esto lo llaman «huida del derecho administrativo». Es el 
término jurídico acuñado –«huida del derecho administrativo»– para señalar el hecho 
de que estas empresas públicas no están sometidas exactamente a los mismos controles 
que un ente público. Y si añadimos que el IDI no cierra las puertas a que participen em-
presas privadas parece –al menos parece– un intento de convertir una parte de la sani-
dad pública en un negocio más. Y no voy a acordarme de Barnaclínic.

Bajo la presidencia de la Generalitat del señor Montilla se publicó el Decreto ley 
4/2010, en el que, entre otras muchas cuestiones, se planteaba empezar un proceso de 
integración del IDI en el ICS. Pero el siguiente Gobierno, el presidido por el señor Mas, 
de este partido que tiene que disimular cambiando el nombre, pero en el que entonces 
también contaba con el apoyo del partido que sigue siendo Esquerra Republicana de Ca-
talunya, publicó la famosa ley «ómnibus», la 11/2011, en la que se cerraban las puertas 
a esta integración.

Nuestra propuesta de resolución pide bastantes cosas, pero todas van en una mis-
ma dirección. Pide la paralización de los traspasos de los servicios del ICS al IDI; que 
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todos los servicios de imagen que trabajan para el ICS pasen a ser gestionados direc-
tamente por el ICS; aumentar las inversiones en tecnologías de imagen, unas tecnolo-
gías fundamentales para un correcto diagnóstico, base de una buena atención sanitaria; 
mantener la titularidad pública de los servicios de imagen del ICS, y garantizar los de-
rechos laborales y económicos de los trabajadores de estos servicios.

Como digo, todo va en una misma dirección, que es devolver a la gestión totalmente 
pública estos servicios de diagnóstico. Es una propuesta que encaja perfectamente con 
la política de desprivatización de la sanidad pública tan pregonada y publicitada por 
nuestra conselleria de Salud. Y, por tanto, creemos que..., esperamos el voto favorable 
no solo de otros grupos de la oposición, sino también de los grupos que dan apoyo al 
Govern actual.

Muchas gracias.

La presidenta

Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Doncs, per posicionar-se sobre esmenes..., que no 
n’hi ha; per tant, no hi ha posicionament sobre una esmena presentada. Comencem pel 
Grup Parlamentari Socialista, la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Els haig de confessar que estic una mica sorpresa per les inter-
vencions i la procedència de les PR i la literalitat d’aquestes. Però, bé, en tot cas dir-los, 
cosa que ja deuen saber, que el model del Grup Socialista és el model d’integració. Sí 
que podem coincidir en part del diagnòstic del que deia el diputat de Ciutadans, que 
quan va arribar el govern business friendly, doncs, aquest esborrany de decret que hi ha-
via d’integració es va quedar al calaix. I que és veritat que es va anar afeblint l’ICS amb 
un traspàs cap a l’IDI.

Nosaltres no entrarem en el debat de si és més o menys públic, perquè entenem que 
és públic, més enllà de rumorologies. Però, en tot cas, donarem suport a la proposta de 
resolució de Ciutadans.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara té la paraula, per Catalunya Sí que es Pot, la diputada 
Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, a mi m’agradaria tenir les certeses que té la senyora Eva Granados, però jo no 
ho tinc clar, que l’IDI sigui cent per cent públic. Més aviat em sembla que no seria 
aquest el cas. En qualsevol cas, sí que ens agrada la proposta feta per Ciutadans. Ens 
sembla que la podia haver fet perfectament la doctora Carmen Pérez o fins i tot la 
Isabel Vallet. 

I, per tant, no presentem cap esmena; al contrari, la recolzem. I ens sembla que ob-
viar i treure totes aquestes zones fosques de la sanitat, en la que la cosa pública-privada 
entra en dubtes, en opacitats i en situacions, doncs, de mal gestionar, no és bo. Recordo 
que els començaments de la privatització a la sanitat van començar per serveis precisa-
ment així com sobrers, de mica en mica, amb la tàctica de la mortadel·la, anar traient 
trossos de la sanitat pública. I ara semblava tocar el diagnòstic per la imatge, absolu-
tament corrent, absolutament..., en fi, dels més utilitzats i, per tant, també segurament 
dels més preuats per la mercantilització. 

En qualsevol cas, com que mantinc els meus dubtes, la manera d’aconseguir allu-
nyar l’IDI de la mercantilització és seguint i aprovant la proposta de Ciutadans. 

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Ho ha dit la diputada Àngels Martínez, i jo ho ratifico: quan 
vam llegir aquesta proposta de resolució sense veure qui la presentava estàvem conven-
çuts que era de la Candidatura d’Unitat Popular. (Rialles.) Veig que aquest gir liberal 
que diuen haver fet no és tan liberal en segons quins aspectes o en segons quines comu-
nitats. 
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Però, bé, jo crec que, en qualsevol cas, el debat no està en que si..., o sigui..., o sí, 
no? En quina és la forma jurídica en la que s’han de prestar determinats serveis públics. 
Però jo crec que estem parlant sempre dintre de l’àmbit públic. Estem parlant en el cas 
de l’IDI d’una empresa que és cent per cent pública i que treballar o funcionar d’aquesta 
manera té els seus avantatges. També té inconvenients, però jo crec que el que s’ha d’in-
tentar fer és aprofitar els avantatges que pugui tenir i intentar salvar els inconvenients. 
I si els inconvenients és un tema de control, és un tema de supervisió, és un tema de vi-
gilància, el que hem de fer és esmerçar els recursos necessaris perquè dintre de la flexi-
bilitat que té l’Administració per prestar serveis públics de diferents formes jurídiques 
possibles, doncs, això es faci d’aquesta manera.

Però el que ens sembla –no sé si tant pel Grup de Ciutadans, però sí per part d’algun 
altre grup parlamentari–, que es tracta més de..., no tant de discutir quina és la forma 
jurídica com es presten els serveis públics, sinó de demanar que les coses es facin al re-
vés de com es fan, perquè precisament algú que ja ha anunciat el vot favorable a la inte-
gració de l’IDI en l’ICS, com a servei públic, tres mocions o tres propostes de resolució 
més tard, demana amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya tot just el con-
trari: que se segregui i que funcioni autònomament del departament. Bé, per tant, em 
dona la impressió de que no hi ha un criteri ferm amb relació a com s’han de prestar els 
serveis públics, sinó que el que hi ha és una voluntat de dur la contrària.

Nosaltres preferim mirar-nos-ho des del punt de vista operatiu. I, des del punt de 
vista operatiu, el que un servei tan específic com és el de diagnòstic per la imatge es pu-
gui realitzar a través d’una empresa pública –ho repeteixo, estem parlant d’entitats pú-
bliques, no estem parlant ara de privatitzar absolutament res, ni tinc entès que se n’hagi 
parlat, de privatitzar absolutament res–, doncs, no ho veiem malament. Que té inconve-
nients? Sí, com tot a la vida. Tot té inconvenients, i, per tant, ens haurem d’esforçar tots 
plegats en intentar salvar i intentar que aquests inconvenients, doncs, es minimitzin. 
Però, des del nostre punt de vista, no veiem malament que aquest servei pugui continuar 
sent prestat per una empresa pública. Per cert, com l’any 2011 el nostre grup parlamen-
tari, i no el d’Esquerra Republicana..., no sé avui Esquerra Republicana què farà, però 
sí que l’any 2011 qui també va propiciar retornar a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 
el seu caràcter d’empresa pública va ser el Partit Popular, per retornar-lo a una situació 
que, per cert, havia funcionat des de l’any, pràcticament, 90, 91. El servei es crea el 90, 
i el 92, si no ho recordo malament, es crea com a..., o es canvia el nom per Institut de 
Diagnòstic per la Imatge.

Per tant, per part del nostre grup no tenim cap inconvenient en rebutjar aquesta pro-
posta de resolució.

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara, per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada Eulà-
lia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, ja que a 
més a més algú atribuïa la redacció al nostre grup parlamentari.

Sí que és cert que algunes d’aquestes coses que es comencen aquí a plantejar l’Ins-
titut Català de la Salut ja se les ha plantejat i ha començat. Però per nosaltres sí que és 
important, també amb les ombres de dubtes al voltant de l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge que hi ha al voltant. Perquè ja sé que això és un debat molt més profund, però no 
per tenir una etiqueta d’«empresa pública» un respon a interessos públics, i s’ha demos-
trat al llarg de molts anys. I, per tant, per nosaltres aquest és un pas necessari, no?, i és 
una cosa que cal anar treballant.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució. Ja ara el diputat del PP 
s’ha reivindicat en el tema de l’any 2011. Jo aquí sí..., sense ànim de defensar a ningú, 
però per ser justos, ja sé que per tothom és millor acusar permanentment de tot certs 
partits polítics, però l’any 2011 si algú va tirar enrere el decret del Govern Montilla va 
ser Convergència i Unió conjuntament amb el Partit Popular. I sempre queda millor 
atacar el que alguns anomenen «processistes» o «del viatge a Ítaca», però a vegades no 
sempre ho fem o ho fan tot malament.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Primer, una petita prèvia i amb to, doncs, de..., amb tot el «ca-
rinyo» cap al senyor Martín Barra, no? Vostè deia..., li comentava a la diputada Anna 
Simó..., li reconeixia que ella tenia més experiència que vostè, no? Potser aquesta expe-
riència comporta a vegades que..., i vostè d’això, quan agafi experiència, se n’adonarà, 
senyor Martín Barra, que és que no es pot fer tot i tot alhora. I, com que no es pot fer tot 
i tot alhora, moltes vegades entre les necessitats, la virtut, la conveniència i sobretot l’in-
terès general, que no tinc cap mena de dubte que tothom té aquesta vocació, s’adonarà 
que no sempre es pot fer tot i alhora.

Pel que fa al tema de la proposta de resolució, em correspon explicar una miqueta la 
feina, perquè és veritat que això potser també va lligat a vegades a la poca experiència, 
que pot semblar que quan un no porta..., no té passat, les precipitacions de judici, doncs, 
són més fàcils. És lògic, no? Un no porta, diguem-ne, a dins de la motxilla aquest grau 
de responsabilitat i d’haver gestionat qüestions, i de ben segur que llavors no porta, d’al-
guna manera o altra, tota la informació, que de ben segur que permet poder contrastar 
entre allò que és òptim i allò que realment és possible, i sobretot el que volem és que 
sigui desitjable, no?

I en aquest sentit dir que l’Institut de Diagnòstic és una empresa pública, adscrita 
al CatSalut, que és la primera creada a l’empara de les previsions contingudes a la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya, que introdueix noves fórmules de gestió amb la fi-
nalitat d’augmentar l’agilitat, flexibilitat i eficiències dels centres públics i que la seva 
missió principal és la gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic per la 
imatge i la medicina nuclear.

També és important que ho expliquem, perquè moltes vegades els títols de les ma-
teixes PR i les conclusions i les propostes sembla que passin molt de puntetes sobre 
allò que s’està fent i sobre allò que s’és, no?, i que és públic i que és transparent. I que 
cal dir que la titularitat i capital social de l’institut és íntegrament públic; que el seu 
consell d’administració està format per membres de diferents ens públics, entre ells 
l’Institut Català de la Salut; que és per mitjà de la mateixa Generalitat de Catalunya, 
del CatSalut, i de les entitats de dret vinculades que el 17 de març del 2015, eh?, mit-
jançant un acord, es van modificar els estatuts, i que els eixos principals són: l’ampli-
ació dels objectius assignats a l’institut amb relació a l’ús i al tractament de la imatge 
mèdica, l’ampliació de funcions per recollir expressament la docència i la recerca, la 
modificació de l’estructura de govern per simplificar-la, amb la supressió de la figura 
del conseller delegat, i l’adaptació a la normativa de contractes de servei del sector 
públic amb el reconeixement exprés del caràcter de mitjà propi.

Per què explico això, que pot semblar, doncs, una explicació més tècnica? No, per-
què és la realitat –perquè és la realitat. I, com que és la realitat, hem d’intentar evitar, 
en la mesura de les nostres possibilitats –si més no, és la nostra opinió–, doncs, fer de-
terminades PR en què dona la sensació que allò que s’està promovent, o allò que s’està 
fent, no es fa, o pitjor: que no està incorporat en el valor de l’interès general que té el 
mateix Govern. I com que això dista molt de la realitat, doncs, és per la qual cosa que 
considerem important dir-ho. No hi ha pitjor foscor i no hi ha pitjors dubtes que la vo-
luntat de no aprofundir en la informació i de no contrastar sobretot els dubtes i la foscor 
amb la feina que es fa en el dia a dia.

De tota manera, nosaltres tenim la tranquil·litat –i és, si més no, el desig– de màxima 
transparència, interès general i de poder tirar endavant, doncs, les coses tal com creiem 
que s’ha de fer.

En aquest sentit, al primer punt, al segon i al tercer hi fem rebuig, i al 4 i al 5, ac-
ceptació.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Molt bé. Doncs, per tant, s’han de votar diferent el punt 2, 3? O 1, 2, 3, i després 4 i 5? 
(Veus de fons.) D’acord: 1, 2, 3, i 4 i 5. Tothom d’acord, entenc, per les intervencions que 
hi han hagut. 

Per tant, passaríem a la votació, en primer lloc, dels punts 1, 2 i 3 conjuntament.
Vots a favor?
Del Grup Parlamentari de Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí que es Pot i la CUP - 

Crida Constituent. Té..., només en són tres, ells, eh? O sigui, els falta un diputat. Set 
persones.

Vots en contra?
Del Grup Parlamentari del Partit Popular i del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; 

per tant, en són 12.
Queden rebutjats els punts 1, 2 i 3.
D’abstencions, no n’hi ha, eh?
Ara passarem a la votació dels punts 4 i 5.
Vots a favor?
Unanimitat.
Per tant, els punts 4 i 5 d’aquesta proposta de resolució sí que tiren endavant.

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament 
jurídic pels centres sanitaris

250-00403/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 8, que és la Proposta de 
resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels centres sanitaris, 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. I té la paraula el diputat 
Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Bé, ara parlàvem de motxilles i de gent que té un passat i que, 
per tant, a vegades aquest passat es presenta com una demostració de saber fer. En 
aquest cas, amb relació al que avui presentem, aquest passat és l’exemple de com han fet 
de malament les coses aquells que les havien de fer bé.

Llegeixo unes dades. En l’Informe 7/2015, sobre el consorci Parc de Salut Mar, s’ex-
pliquen les greus irregularitats comeses en la contractació de serveis d’assessorament 
jurídic per part de dit consorci. No tinc temps d’enumerar totes les irregularitats que es 
van cometre, només vull destacar algunes qüestions. Un dels socis de l’empresa que va 
rebre encàrrecs per fer assessorament jurídic va ser nomenat director gerent de l’ICS 
després d’exercir la seva activitat professional en el sector privat. Veiem..., i us recoma-
no molt llegir un reportatge que publica Crític el 26 d’abril, titulat: «El Govern d’Artur 
Mas es va gastar 22 milions d’euros en bufets d’advocats externs.» En aquest reportat-
ge es veu com la major part d’aquestes contractacions recauen en bufets d’antics càr-
recs polítics relacionats o amb diverses patronals, com el Consorci de Salut i Social, 
aquell invent del senyor Ramon Bagó, que va acabar com va acabar, o bufets on treba-
llen antics membres de diversos governs, alguns d’ells donants de CatDem, fundació de 
Convergència Democràtica de Catalunya. No ho tenia preparat, eh? No té cap relació 
amb el que està passant al port de Barcelona.

Però sí que veiem –i ho veiem constantment, i no ho veiem nosaltres, ho veu la Sin-
dicatura de Comptes– que aquesta manera de contractar i externalitzar serveis jurídics, 
doncs, beneficia una sèrie de gent. Estic parlant, per exemple, en aquest informe con-
cret, del senyor Francesc José María, que de manera irregular –i no ho dic jo, ho diu la 
Sindicatura de Comptes– accedia a contractes..., que, a més a més, no només accedia a 
contractes de manera irregular, sinó que després el seu treball sembla ser que tampoc 
era gaire comprovable.

Curiosament, aquests dies hem vist com el senyor Francesc José María participa en 
un lobby de la sanitat privada, proper a la Convergència dels negocis, cosa que no ens 
sorprèn, però que segueix confirmant allò que tota la documentació que tenim sobre la 
taula demostra: la connivència constant durant anys de Convergència Democràtica en 
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el mal funcionament del sistema sanitari; com aquest mal funcionament ha permès que 
molta gent, doncs, guanyi tota una sèrie de diners d’una manera molt preocupant.

En fi, acabo. La proposta que posem sobre la taula no té cap altre objectiu que posar 
fi a aquesta manera de contractar serveis jurídics, que ens hauria d’avergonyir que passin 
aquestes coses a Catalunya. I, per tant, amb un ànim constructiu i de millorar com fun-
cionen les coses, només posem sobre la taula dos punts que entenem que són totalment 
assumibles. Per una banda, que en el termini de tres mesos, doncs, es faci una relació 
completa de tot el que s’ha fet en l’àmbit d’externalització de serveis jurídics en l’àmbit de 
la sanitat. I la segona proposta és presentar al Parlament en el termini de tres mesos un 
pla per assumir aquests serveis des dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

El Grup de Junts pel Sí ha fet dues esmenes. Només en podem acceptar una part, que 
no l’hem transaccionat, però entenc que es pot canviar. El Govern demana, en comptes 
de tres mesos, sis. És veritat que, amb l’abast de l’enorme problema del que estem par-
lant i la gran extensió que té arreu del sistema sanitari, s’entén que en comptes de tres 
en necessitin sis. Però, a banda d’aquesta modificació, no n’acceptem cap altra.

Gràcies.

La presidenta

Per tant, s’està proposant una transacció al punt 1. (Veus de fons.) Bé, és el que acaba 
de dir, eh?, que, en tot cas, els... (Veus de fons.) Hi han més coses tatxades. Per tant, no-
més volia preguntar una cosa: a la transacció encara no hi han arribat, eh?, pel que veig.

Albano Dante Fachin Pozzi

No.

La presidenta

D’acord, perfecte. Doncs, continuem el debat, i en aquest cas ara li toca a Junts pel 
Sí, per explicar les esmenes. Doncs, la diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Presentaré les esmenes, però amb la mateixa indulgència que 
vostè ha tingut quan parlava, doncs, el senyor Dante en temes que no anaven estricta-
ment de l’exposició de motius de la PR, sé que em sabrà..., comprendrà que he de donar 
resposta a alguna de les intervencions que ha fet el senyor Dante, no?

Quan el senyor Dante parla de tot el que parla respecte al que ell en diu «l’antiga 
Convergència» i parla de «connivència constant» o tot el tema d’externalització, certa-
ment sempre nosaltres defensarem una manera de treballar en la qual les externalitzaci-
ons, si estan basades en temes d’interès general, ens sembla que és un model perfecta-
ment, diguem-ne, transparent i perfectament necessari.

Una altra cosa són les externalitzacions que es fan on la connivència és constant, on 
determinades persones fins i tot van ajudar, doncs, perquè l’Oficina Antifrau tingués una 
informació per la qual sembla ser que va tenir col·laboradors necessaris, no? Aquesta ex-
ternalització forta que utilitzava el senyor De Alfonso i que després, posteriorment, ja 
li varen dir al ministre que «això t’ho afinem». Jo sempre preferiré una externalització 
clara, transparent, professional i amb l’interès general, eh?, que no pas aquestes externa-
litzacions i aquestes, diguem-ne, connivències i aquestes col·laboracions necessàries.

No m’ha quedat massa clar si en el punt primer, en l’esmena de modificació par-
cial..., en el punt primer només ha parlat d’acceptar de tres a sis mesos, però hi han, di-
guem-ne, incorporat més coses, no?, com gestionats... És a dir, està suprimit «finançats 
majoritàriament amb fons públics» i està suprimit «la tipologia de la feina contractada i 
el contingut de l’informe en qüestió». Si és així en la totalitat, si entenem que és així en 
la totalitat, doncs, perfecte, eh?

El punt segon: el punt segon ja m’han dit que no l’accepten. De cap de les maneres 
nosaltres podem votar-lo a favor, entre d’altres coses perquè les càrregues de treball i la 
quantitat de feina, carregat des d’un punt de vista..., als serveis jurídics de la Generali-
tat, de ben segur que això no ho faria sostenible.

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el 
diputat Martín Eusebio Barra.
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Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. Y, bueno, me gustaría decir que, evidentemente, no ten-
go ningún inconveniente en reconocer mi poca experiencia en política; esto no da... En 
general, este diputado no está muy acostumbrado a presumir de lo que no debe. Pero, 
miren, permítanme que presuma de una cosa; de una cosa sí voy a presumir, porque de 
esto sí tengo una gran experiencia. Que unos días nos digan que somos casi de extrema 
derecha, otros días somos más... (Veus de fons.) No, los que sean, los que lo digan, no 
miro a nadie de esta cámara. Pero como sí que ha habido aquí un poco de debate de a 
ver..., unos días..., otros días solo de derechas, otros días más liberales, otros días dicen: 
«Vaya, pues esta propuesta es muy social y muy de izquierdas.» De eso sí tengo mucha 
experiencia, de que nos cuenten, de que veamos una cosa... Y me parece, además, per-
fecto que podamos tener margen para, en unos temas, tener una posición y en otros te-
mas tener otra posición más adecuada al tema en cuestión.

Y en lo que estamos ahora es una PR que nos presenta el Grupo de Catalunya Sí que 
es Pot que hace referencia a una cuestión que también a nuestro Grupo de Ciutadans nos 
preocupa especialmente: transparencia, buen uso de fondos públicos, respeto por la le-
gislación de contratación u opacidad, gestión partidista e infracciones continuas de las 
normas.

En esta PR se nombra el Informe 7/2015 de la Sindicatura de Cuentas, pero se po-
drían nombrar muchos otros informes con contenidos similares. De hecho, en el ante-
rior punto del orden del día ya mencionaba el Informe 11/2015, respecto al IDI. Podría-
mos hablar también del 28/2015, por el Moisès Broggi, del Hospital Moisès Broggi. En 
resumen..., no, yo no mencionaré connivencias constantes ni estas otras cosas, pero sí 
que me atrevo a mencionar que los errores de los procesos de contratación no son, ni 
mucho menos, un hecho aislado.

En este caso concreto, la contratación de servicios de asesoramiento jurídico por 
centros sanitarios del sector público. Y la sindicatura también pone de relieve com-
portamientos que, según ellos, podrían..., yo lo podría etiquetar como «amiguismo», 
«clientelismo», porque, según la sindicatura, no se ha infringido la Ley reguladora de 
régimen de incompatibilidades.

Este tipo de prácticas hay que abolirlas de la actividad de los entes públicos, y la PR 
actual así lo solicita por lo que respecta a la contratación de servicios jurídicos, que no 
se externalicen. De nuevo, volvemos a hablar de otra, llamémosla, privatización, y la 
PR lo que quiere es desprivatizar de nuevo, como ya ha habido otras propuestas en la 
comisión de hoy. Y nuestro voto será favorable a la propuesta presentada.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la dipu-
tada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Sí; gràcies, presidenta. De manera breu també agrair al Grup de Catalunya Sí que es 
Pot la presentació d’aquesta proposta de resolució sobre la millora, entenc, de les con-
tractacions de serveis d’assessorament jurídic per part dels centres sanitaris.

Nosaltres també hem agafat l’informe del que feien menció a l’exposició de mo-
tius sobre el consorci Parc de Salut Mar, i hem revisat la intervenció, doncs, del senyor 
Morillas, que és qui va presentar l’informe, i que, bé, deixava clar que qualsevol..., els 
consorcis sanitaris estan subjectes a la Llei de contractes de l’Estat, igual que qualsevol 
altra entitat de caràcter públic. I en aquest cas, doncs, aquest consorci també és públic, 
se li aplica en la seva totalitat la Llei de contractes del sector públic. I, en aquest sentit, 
nosaltres creiem que hi ha marge de millora, i ho deia l’Òscar Ordeig, el nostre diputat, 
en la Comissió de la Sindicatura. I que sí que és evident que cal revisar el funcionament 
i el control de consorcis o entitats similars que reben un percentatge, si no total, molt 
elevat, de fons públics. Aquest crec que és l’esperit que hi ha en la proposta de resolució 
que presenta el senyor Albano Dante Fachin.

Què és el que veiem en el redactat concret? Nosaltres el primer punt el considerem 
molt necessari, és a dir, que tinguem una relació completa de les contractacions dels ser-
veis jurídics. La transacció a la que arriben en el termini temporal, doncs, bé, tal com 
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està la legislatura no sé si arribarem a veure cap control de compliment de les resolucions 
que es voten avui. Però, bé, si són tres o són sis, endavant, i nosaltres ho recolzarem.

Sí que, pel que fa al segon punt, a mi personalment..., bé, ens agrada més la proposta 
d’esmena que fa el Grup de Junts pel Sí, perquè, si bé és cert que cal millorar els con-
trols i que cal fer bé les contractacions, entenem que en el camp sanitari, doncs, estem 
parlant de serveis molt especialitzats, i ens semblaria més assenyat presentar al Parla-
ment un pla de racionalització d’aquestes externalitzacions que no fer una internalitza-
ció completa d’aquestes. Així que en aquest segon punt ens abstindrem.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Sense voluntat de contribuir a la dispersió dels debats, dir-li al 
senyor Martín Barra que el debat sobre liberalisme i la socialdemocràcia no és un de-
bat que m’hagi inventat jo, és un debat que tenen vostès en els seus congressos. Si em 
pregunten a mi, jo crec que vostès són més aviat marxistes. (Rialles.) De Groucho –de 
Groucho–: «Yo tengo estos principios, pero si no le gustan tengo otros.» I, bé, aquesta 
és la meva opinió. Però, bé, centrem-nos i no ens dispersem sobre el contingut de la pro-
posta de resolució, que ens planteja dos punts.

Un primer punt en què es demana transparència i en què, per tant, es demana que el 
Govern ens presenti tot un seguit d’informació amb relació a serveis jurídics externalit-
zats o prestació de serveis jurídics externalitzats. I, per tant, no hi tenim absolutament 
cap mena d’inconvenient. És més, creiem que és absolutament necessari i imprescindible 
–i ho hem dit moltes vegades– que, quan s’utilitzen serveis externs a la mateixa adminis-
tració..., té els seus avantatges i té els seus inconvenients –ho dèiem fa un moment. I entre 
els seus inconvenients hi ha que s’ha d’extremar la vigilància, s’han d’extremar les me-
sures de transparència, s’han d’extremar les mesures de control. I això és el que demana 
el primer punt. I, per tant, per part del nostre grup, el primer punt tindrà el nostre suport.

Ara, al segon punt el que es demana és un dogma. No s’argumenta i es diu: «No, 
tot que ho facin els serveis jurídics propis de l’Administració.» Doncs, nosaltres no hi 
estem d’acord. En cada moment i en cada cas s’ha d’avaluar la possibilitat, l’oportu-
nitat i el que millor pugui prestar el servei i ho pugui fer més puntualment. Si són els 
serveis jurídics, que ho facin els serveis jurídics propis, i si s’ha de contractar, nosal-
tres no tenim cap inconvenient amb que això es faci, tenint en compte que això exigirà 
uns esforços addicionals, hi insisteixo, de control i de transparència.

Per tant, nosaltres donarem suport al punt número 1, que és una proposta de trans-
parència, però no donarem suport al punt número 2. També, com a la portaveu del Grup 
Socialista, ens agrada més l’esmena que presenta Junts pel Sí, en què no es tanquen por-
tes –no es tanquen portes–, sinó que deixa oberta la possibilitat de fer-ho amb mitjans 
propis o amb mitjans externs. I, per tant, nosaltres davant del dogma votarem en contra.

La presidenta

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

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Algunes consideracions a coses que han sortit, és a dir, la..., com 
a prèvia, que nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. L’hi hauríem 
donat tal com estava, i si finalment hi ha transacció en el punt 1, també. Res sorprenent, 
en el fons.

Ha sortit que l’externalització de per si no és dolenta. Bé, l’externalització i l’exter-
nalització de molts dels serveis públics d’aquest país al llarg de més de trenta anys el 
que ha acabat generant és fragmentació i vulneració –ho hem dit unes quantes vega-
des–, i el que ha acabat provocant és també precarització. Per tant, l’externalització és 
quelcom que cal començar a revertir. I és evident –i no és una qüestió de dogma– que 
pel simple fet de ser gestió pública no serà millor, però vol dir que el control i la vigi-
lància els tenim més a l’abast i més fàcilment. Perquè, a més a més, vostè, senyor Ro-
dríguez, ho ha comentat bé, és a dir, ha dit: «Quan externalitzem hem d’extremar més 
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la vigilància i més el control.» Per tant, vol dir que la vigilància i el control, quan està 
en mans públiques, està molt més a l’abast. Per tant, aquest ja és un primer element que 
ens hauria d’alertar quan parlem d’externalització; o sigui, quan ho fem hem d’estar més 
alertes. Per tant, nosaltres aquí hi donaríem suport.

I un altre element a posar sobre la taula és que no cal que ara permanentment utilit-
zem com a recurs, davant de qualsevol atac de la corrupció que ha existit en aquest país 
durant trenta anys i que ha passat per diferents mans polítiques, una frase i un cas con-
cret que tots coneixem. Perquè ho vaig dir aquí el dia del debat a la totalitat de la secció 
pressupostària, però la diputada Candini ja havia marxat: no tot passa per citar De Al-
fonso, perquè qui també s’ha carregat la sanitat pública d’aquest país, per exemple, són 
tots els imputats en el cas Innova, com molts altres. Per tant, no cal que permanentment 
ens escudem en això per evitar parlar d’altres coses. Perquè crec que ens fem un flac 
favor com a país i ens fem un flac favor a l’hora de fer l’autocrítica necessària que tots 
necessitem fer-nos i començar a construir quelcom que sigui realment net de corrupció 
i que realment vetlli pels interessos de la població d’aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara sí, per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Bé, com deia abans, en el primer punt, l’esmena número 1 que fa Junts pel Sí, doncs, 
l’acceptaríem.

La presidenta

Accepten tota l’esmena de Junts pel Sí.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí.

La presidenta

Del punt 1, eh?

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí.

La presidenta

D’acord.

Albano Dante Fachin Pozzi

I el punt 2 no l’acceptem. Si de cas, perquè tingui relació amb el marc temporal que 
assenyala la primera, que és acceptada, no sé si hi ha la possibilitat de canviar-la, de dir: 
«No acceptem l’esmena, però sí que podem canviar allò dels tres als sis.»

La presidenta

Seria fer una transacció independentment...
(Remor de veus.)

Albano Dante Fachin Pozzi

No, no; en el sentit de...

La presidenta

En el punt número 2 no accepten l’esmena de Junts pel Sí, però el que ens comenta el 
diputat és que per coherència amb el punt número 1, en què sí que accepten tota l’esme-
na, sí que podria canviar tres mesos per sis mesos. Per tant, hauria de ser una transacció.

Albano Dante Fachin Pozzi

Que m’imagino que no canviarà... (Veus de fons.) Bé... (Veus de fons.) Ja; tant és, 
tant és. (Veus de fons.) Ja. Bé, a banda d’això i per acabar la valoració –i ho dic amb un 
ànim constructiu, de cara a aquesta comissió, per al seu bon funcionament en el futur–, 
convido la senyora Candini –ho dic per no estar molestant la resta dels diputats amb 
discussions que no tenen gaire sentit, com a mínim en aquest lloc–, sempre que parla 
de De Alfonso i «les hemos destrozado el sistema sanitario»..., y que cada vez que le 
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ponemos sobre la mesa cuestiones totalmente contrastadas sobre los escándalos en los 
que su partido está implicado en relación con el sistema sanitario, para no seguir con 
esta cantinela creo que sería interesante..., y la invito a que tenga el valor de pasarse una 
hora..., no sé, elija usted el medio de comunicación que le apetezca. Hablamos, usted y 
yo, durante una hora larga sobre De Alfonso, sobre Bagó y sobre todo el mundo que us-
ted considere. Pero déjese de escudarse, como decía la diputada Reguant, en cosas que 
no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en esta comisión.

Gracias.

La presidenta

Molt bé. Per tant, diputada Candini?

Montserrat Candini i Puig

Primer, a la diputada Reguant: que totalment d’acord amb aquelles qüestions de que 
tot allò que realment hagi impedit un bon exercici del model sanitari a partir d’actituds 
que no eren correctes, doncs, que caigui tot el que ha de caure. L’única reflexió és que li 
agrairia la mateixa equanimitat i la mateixa expressió quan s’ataca d’una manera cons-
tant i d’una manera absolutament premeditada respecte al que es diu quan ho diuen d’al-
tres persones.

Respecte al que diu el senyor Alfonso Dante... (Veus de fons i rialles.) Ai, perdó. Bé, 
és que a vegades... (L’oradora riu.) Per què deu ser –per què deu ser–, no? En tot cas, la so-
breactuació forma part d’una virtut que a ell li va molt bé, perquè no..., a mi no em daixò.

Gràcies.

La presidenta

Bé, d’acord. Crec que aquí ja hem d’acabar aquest debat. Per tant, si no ho he entès 
malament: punt número 1, acceptada l’esmena de Junts pel Sí; punt número 2, no ac-
ceptada l’esmena i no acceptat fer transacció; per tant, el punt número 2 queda original. 
Votem separadament.

Doncs, passem a la votació del punt número 1.
Vots a favor?
Unanimitat.
Passem a la votació del punt número 2.
Vots a favor?
Grups de Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i CUP.
Vots en contra?
Junts pel Sí, Partit Popular.
Abstencions?
PSC.
Per tant, queda rebutjada, si no vaig errada. Queda rebutjat el punt número 2 i queda 

aprovat el punt número 1 d’aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics

250-00409/11 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 9, que és la Proposta de re-
solució sobre els psicòlegs clínics, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té 
la paraula el diputat senyor Jorge Soler. (Pausa.) Diputat Jorge Soler, li he passat ja la 
paraula; deixo que es prepari, per això.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta, per la diligència. Si és que vinc d’una altra comissió i he vist 
que esteu aquí ben animats. Bon dia, presidenta, diputades, diputats.

Bé, doncs, aquesta proposta de resolució és sobre augmentar els psicòlegs clínics 
als centres sanitaris. Crec que sobra dir que la seva necessitat és valuosa, que són ab-
solutament necessaris i que, per tant, cal, doncs, reconèixer que tenim necessitat també 
d’apostar per la seva capacitat i la cartera de serveis que ens poden oferir dintre del sis-
tema sanitari. Per tant, el conjunt d’aquesta proposta de resolució ve a dir això; el text 
ja el coneixen. Ara bé, sí que m’agradaria fer algun comentari, i és que hem fet alguna 
transacció i algunes esmenes.
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I si vol, presidenta, jo fusiono la primera part amb el posicionament de les esmenes, 
i així els vostres discursos s’agilitzaran i no entrarem en complicacions. Bàsicament, 
és per dir... Bé, l’esmena 1, que és la de Catalunya Sí que es Pot: jo estic absolutament 
d’acord amb el que vol dir aquest text. Ara bé, com no tenim competències... Hem con-
tactat, a més, amb el col·legi professional; ens han dit que aprovar aquest text així... Jo 
crec que l’hauríem d’haver transaccionat. Però, cregui’m, ni tan sols he tingut temps a 
fer-ho ahir a la nit, perquè, a més, la diputada que crec que l’havia fet no és la que està 
a la sala. Per tant, és més fàcil jo crec que no acceptar-la, perquè demanar ara fer una 
transacció in voce em sembla que ens complicarà molt la comissió.

Per tant, entro a valorar les del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. L’esmena 1 no 
l’acceptem perquè ens quedem amb el text original, però al punt 2 hem afegit..., amb 
una transacció que tenen vostès signada i que abans que comenci aquesta comissió us 
he deixat, als portaveus –el text–; és la que tenen. Per tant, seria afegir la part que està 
en negreta; això seria al punt 2. No acceptem l’esmena 2; acceptem l’esmena 3; no ac-
ceptem l’esmena 4, i acceptem les esmenes 5, 6 i 7. No obstant, cal dir-ho: hem parlat 
amb la diputada que portarà aquest tema, aquest debat, de Junts pel Sí, amb sensibilitat 
absolutament especial –i, per tant, se li ha de reconèixer– per aquest tema. Les que no 
acceptem no canvien el text original. I, per tant, jo crec que també era entrar en disqui-
sicions, no?, menors que no tenen sentit.

I aprofitar també per saludar –i acabo ja, presidenta–, doncs, gent que està a la sala 
i que ens representa una part de la moció, no?, en aquest sentit, dels psicòlegs clínics. 
I, per tant, donar-los les gràcies també per la seva valuosa informació.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Disculpi’m una cosa només, eh? Per tant, el punt 1 queda original, i el punt 2 és la 
transacció a què han arribat amb el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, eh?

Jorge Soler González

Sí, presidenta.

La presidenta

D’acord. Doncs, ara, per posicionar-se sobre les esmenes, en primer lloc, té la paraula 
el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Sí, jo entenc que l’esmena que presenta el nostre grup va en el sentit d’evitar intru-
sismes, que, per altra banda, en aquest camp, es donen força. I, a més a més, prendre’ns 
molt seriosament el problema de la salut mental en joves i adolescents. El que caldria 
seria, bàsicament, assegurar que el nivell de personal que atén aquestes persones joves 
sigui el més preparat possible, tingui els reforços que calguin i de cap manera pugui co-
lar-s’hi, per entendre’ns, una persona amb una preparació insuficient. 

Jo no entenc..., no he pogut conèixer quins són els arguments del col·legi de psicòlegs 
al respecte, però a mi francament..., potser està..., potser no està..., no té la millor de les 
redaccions, però, en canvi, jo crec que cal mantenir aquest esperit de cautela, fins i tot, 
de cautela i vigilància amb relació a qui fa els assessoraments i les teràpies a les escoles 
i a la societat.

Bé, per tant, no retirem l’esmena, la mantenim.
Gràcies.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Doncs, ara, per explicar les esmenes també, el Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula la diputada Montserrat Vilella. 

Montserrat Vilella Cuadrada

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Saludar, en primer lloc, les dues integrants de la 
Plataforma per una Atenció Psicològica Pública i Integrada, que em sembla, doncs, que 
ens han vingut a veure a tots els grups parlamentaris. I a partir d’aquí el Grup de Ciu-
tadans ha fet aquesta proposta de resolució que tots els grups, doncs, podíem esmenar. 
Nosaltres, com a grup que dona suport al Govern, hem aportat, doncs, moltes esmenes 
–en total, set–, però amb la voluntat de poder arribar a un text conjunt. 
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Per tant, algunes no ens les han acceptat, però, tot i així, les aprovarem, perquè en-
tenem que la voluntat era de trobar un consens i de..., com que estàvem d’acord amb 
l’esperit i així ho vam manifestar, doncs, al col·lectiu que ens va venir a veure, volíem 
aprovar aquesta moció per poder donar un nou impuls al reconeixement de la professió 
sanitària dels psicòlegs.

Tot i així, agraïm que no es posi en aquesta proposta de resolució l’esmena que pre-
sentava Catalunya Sí que es Pot, perquè sí que és veritat que estem a favor de que hi 
hagi una especialització regulada per la llei, però..., en aquest redactat, que, evident-
ment, es podia esmenar perquè no era el millor dels redactats, però vam preferir no es-
menar-lo perquè, parlant amb el degà del col·legi de psicòlegs, ens van manifestar que, 
en tot cas, ells sí que voldrien haver-hi pogut participar abans. Ja no hi havia temps.

I, per tant, només això ja indica que el vot pot ser en contra per dir: «Deixem-ho 
a banda i no ho posem en aquesta proposta de resolució.» Però és que, a més a més, 
la llei d’especialitats ja preveu dues especialitats en aquest sentit: la de psicòleg espe-
cialista en psicologia clínica, que vindria a través de PIR, però també la del psicòleg 
general sanitari, que vindria a través d’un màster oficial. I aquí no es contempla, i, per 
tant, ja seria entrar en una polèmica que jo penso que aquesta proposta de resolució no 
pretén, sinó que el que pretén és donar aquesta força, un nou compromís tant del Go-
vern com, en primer lloc, d’aquest Parlament de la professió de la psicologia clínica i el 
reconeixement en l’àmbit sanitari.

Per tant, agraïts d’haver pogut trobar aquest consens en el redactat dels diferents 
punts. I entenem que això el que fa és, doncs, potenciar, per una banda, com dèiem, el 
reconeixement del psicòleg clínic en l’àmbit sanitari; potenciar també i garantir que la 
formació PIR en el nostre territori tindrà les places suficients i que es lligaran les places 
acreditades amb les places ofertades, però –i agraïm l’acceptació de l’esmena– sense 
deixar, com posem en el punt 2..., que és al departament a qui li pertoca dir quina quan-
titat d’aquestes places necessita el nostre sistema català. 

I, doncs, també contents de que es pugui, en aquests diferents punts, potenciar tant 
la presència del psicòleg clínic en l’àmbit de la primària de la salut mental com en l’àm-
bit de les especialitats en la sanitat general i també en l’àmbit de l’atenció primària, però 
amb les esmenes que hem aportat, que seria que estigui lligat al CSMIJ i al CSMA per 
no perdre aquest coneixement i aquest saber que poden ofertar des de la primària de 
la sanitat. Per tant, doncs, contents de poder contribuir-hi. I els hi dic jo mateixa, que, 
diputada d’aquest Parlament, soc psicòloga clínica, però soc d’aquelles psicòlogues 
que..., quan jo vaig estudiar no hi havia PIR, no hi havia aquest reconeixement de la 
professió sanitària; quan vaig acabar la carrera, encara no n’hi havia; uns anys després 
de començar l’exercici professional, tampoc no hi era, i, per tant, vaig viure el moment 
en el que es va reconèixer la professió sanitària. I, doncs, contenta de, avui, poder con-
tribuir a aprovar..., que també s’ha de dir: impulsat per un col·lectiu jove que el que vol 
és fer un pas més endavant.

Per tant, doncs, donar les gràcies a totes les generacions de psicòlegs, als col·legis de 
psicòlegs que han permès aquesta avançada que va propiciar les lleis i la legislació an-
terior. I també agrair aquest nou impuls que ens donen les noves generacions, perquè el 
que hem de garantir és que el ciutadà tingui l’atenció màxima i amb el màxim grau de 
formació i especialització.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la dipu-
tada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. També saludem les professionals que avui ens acompanyen i 
que han inspirat el diputat Soler en aquesta presentació de proposta de resolució, des-
prés de visitar i reunir-se amb els diferents grups parlamentaris.

Jo crec que si alguna mancança tenim palesada en el sistema sanitari al nostre país 
passa pels recursos que hi ha dedicats a salut mental, en un moment en el que estan crei-
xent les necessitats; en un moment en el que, també amb la crisi però no només, doncs, 
els recursos són més escassos i les necessitats de la població més grans; on necessitem 
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una detecció precoç de les diferents dificultats que poden tenir les persones, els nens i 
arreu de tot el sistema sanitari, i, per tant, la necessària presència de professionals sani-
taris per reforçar la salut mental.

La mateixa exposició de motius parla d’aquesta manca de recursos i de com la mit-
jana europea queda tan lluny..., bé, i la mitjana espanyola també queda tan lluny dels 
recursos que tenim a Catalunya. I, per tant, nosaltres celebrem i agraïm al diputat Soler 
la presentació d’aquesta proposta de resolució i també la capacitat d’entesa amb el grup 
majoritari i, en aquest cas, a la diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula. 

Nosaltres votarem favorablement. I sí que voldríem saludar, doncs, especialment al-
gun dels punts. El fet que es pugui garantir que les persones amb trastorn mental rebran 
al sistema sanitari tractament psicològic eficaç: doncs, es tracta de que puguem fer-ho 
possible. Malauradament, avui no és així. De moment el conseller Comín també està 
fent moltes declaracions, doncs, que és una de les seves prioritats. Volem que, més enllà 
de les paraules, trobem també els fets i que hi hagi aquest reforçament de la salut men-
tal en els nostres dispositius públics.

El vicepresident

Muchas gracias. Y ahora corresponde el turno al Grupo de Catalunya Sí que es Pot, 
la... ¿Quién? Perdón. (Veus de fons.) Ah, que ja ha parlat. Perdón. Disculpi, que ara es-
tava jo pensant... Al Grupo Popular –perdón–, la diputada Marisa Xandri. Endavant.

Marisa Xandri Pujol

Gracias, presidente. També, en primer lloc, doncs, donar..., saludar, donar la benvin-
guda a les representants de la plataforma que avui ens acompanyen. I, sobretot, agrair 
al diputat Soler que hagi portat avui aquesta proposta de resolució, que, entenc, votarem 
tots a favor, no?

Bé, en aquesta proposta, o en l’exposició de motius, es fa una radiografia, jo crec que 
molt ben feta, de quina és la situació en la que ens trobem, no?, a l’hora de donar aten-
ció a les necessitats de la població pel que fa a salut mental. I les dades ens demostren, 
per una banda, que hi ha un dèficit de l’assistència psicològica pública i, per una altra, 
doncs, que hi ha dificultats per accedir a la formació especialitzada.

Bé, cal destacar el paper del psicòleg clínic, que és fonamental, no?, no solament en 
les àrees de salut mental, sinó en molts altres serveis. I, com dic, és fonamental el paper 
que juga el psicòleg clínic, que en cap cas pensem que pot ser substituït per un fàrmac, no?

Bé, tenint en compte –també ja s’ha dit, no?– que una de les prioritats del conseller 
–i que de fet és jo diria que la partida estrella dels pressupostos, d’aquests pressupostos– 
és la salut mental..., doncs, ajudi a fer efectives les demandes que aquí s’estan presentant.

Per tant, nosaltres donarem suport a tots els punts que conté la proposta de resolució.
Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por el Grupo de las CUP - Crida Constituent, tiene la palabra la 
diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta moció, malgrat que ens gene-
ra alguns dubtes, no?, el fet de que en certa manera vulguem ampliar la cartera de ser-
veis actualment quan ja tenim problemes per cobrir tots els serveis bàsics, no? Llavors, 
és com una mica estrany, però és evident que la salut mental i que tot el que aquí, en 
aquesta moció, es recull ens sembla del tot correcte i necessari. I el que sí que planteja-
ríem és que vigilem també com això es va implementant o es va garantint.

Més enllà d’això, nosaltres, amb l’esmena que s’ha comentat que s’incorporava, hi 
estem d’acord. I, per tant, donarem suport a la resolució.

La presidenta

Entenc, doncs, pel que m’informa, que ja podem passar a la votació. Es pot votar 
tota conjuntament? Sí? (Pausa.) Amb les esmenes incorporades, que crec que ha quedat 
claríssim; la lletrada ho té. Perfecte.

Doncs, passem a la votació de tota la proposta de resolució.
Vots a favor?
Unanimitat.
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Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
«Salut i escola»

250-00426/11 

Molt bé. Passem al punt número 10 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre l’increment del pressupost del programa «Salut i escola», presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula la diputada Àngels Martínez 
Castells.

Àngels Martínez Castells

Sí; gràcies, presidenta. Jo penso que estem constatant tots plegats que aquests episo-
dis de crisi i increment de violències, precarietats, malviure i mala convivència en ge-
neral estan realment representant per a molts infants i adolescents problemes seriosos 
que es reflecteixen també en l’escola, en el lloc d’estudi, i en la seva vida d’aprenentatge.

El programa «Salut i escola» ha anat patint retallades successives, i el que demanem 
bàsicament en aquesta moció és que arribi a tenir la mateixa dotació que havia tingut 
l’any 2010. Els motius em semblen evidents. Convé... Aquí parlem bàsicament..., en la 
proposta de resolució parlem bàsicament d’hàbits alimentaris, conductuals i esportius, 
etcètera, i drogoaddicció, però hi han moltes més coses que s’haurien d’introduir a les 
escoles.

Penso que una de les millors xerrades a què podrien assistir les nenes i nens en ge-
neral, els que estan aprenent a la vida, és com, encara que ells no se n’adonin, els deter-
minants de la salut estan i estaran condicionant la seva salut personal i la salut del barri, 
del poble i de la regió o la nació en la que visquin.

Per tant, a mi em sembla que intentar fer aquest esforç de dotar de més fons, fins 
al nivell del 2010, per una banda, i, per altra banda, també intentar adequar, doncs, els 
programaris seria una bona passa, en el sentit que estic dient de prevenir..., de fer enten-
dre als joves que la salut també és cosa seva, d’evitar conductes de risc i drogoaddicci-
ons, però també de fer-los entendre que tot el que els rodeja i que els condicionants de 
la salut tindran a curt i a mitjà termini efectes decisius importantíssims en la seva salut.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, per a les esmenes, té la paraula la diputada Maria Rosell.

Maria Rosell i Medall

Moltes gràcies, presidenta. Bé, vull fer unes quantes consideracions i explicar... El 
programa «Salut i escola» és un referent de consulta oberta als centres d’ensenyament 
secundari. Ja fa anys que està funcionant, i la coordinació i realització de les activitats 
de l’educació per a la salut és funcional, i s’està assumint als centres educatius, dins de 
les tasques de salut comunitària, per professionals d’infermeria dels equips d’atenció 
primària, els quals es desplacen als centres d’ensenyament, i estan coordinats amb pro-
fessionals de la salut maternoinfantil de salut pública.

«Salut i escola» també està coordinat amb la implicació dels professionals de les 
unitats de salut mental, infantil i juvenil, i amb els Assir –que és l’atenció a la salut se-
xual i reproductiva–, els centres i seguiment de les drogodependències i els equips de 
salut pública municipal.

Els ajustaments econòmics del 2011, és cert, van suposar una reducció d’un 50 per 
cent del pressupost destinat al programa «Salut i escola». Malgrat això, s’ha continuat 
donant el servei en funció dels equips d’atenció primària i a vegades, moltes vegades, 
amb la voluntat dels professionals, que inclús hi han dedicat més temps i han compartit 
la seva tasca professional.

Les dades que s’han recollit del curs 2014-2015 mostren que un 46,7 per cent de les 
consultes van ser amb motiu de salut mental per consum de substàncies, i un 7,9 per 
cent d’aquests van ser derivats als centres de salut mental infantojuvenil.

L’any 2011, el Pla director de salut mental ja recomana que es mantingui el programa 
«Salut i escola», cosa que implica donar suport a l’infermer o infermera de la consulta 
oberta i l’atenció immediata als alumnes derivats als serveis especialitzats i el suport als 
centres educatius, cosa que ja es fa des que es va obrir «Salut i escola».

Hem de tenir present que del 2009 al 2014, i atès el context social i econòmic, el 
nombre de persones ateses al CSMIJ s’ha incrementat en un 27,6 per cent. És un servei 
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que està molt ben valorat i és necessari tant per a l’alumnat com per al professorat i pro-
fessional sanitari.

És molt important la tasca que s’està realitzant d’educació i prevenció sanitària, amb 
malalties de transmissió sexual, amb embarassos no desitjats, amb drogodependències, 
assetjaments, violència de gènere, amb tots els temes sanitaris. Per tant, el Govern tam-
bé aposta per continuar mantenint els serveis de «Salut i escola».

Per aquests motius, i com tot el que es demana en aquesta PR ja s’ha inclòs en els 
pressupostos, i confiem que aquests s’aprovaran, Junts pel Sí retirem l’esmena. I espe-
rem que vostès ens ajudin a aprovar els pressupostos també perquè aquesta esmena pu-
gui tirar endavant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per tant, l’esmena de Junts pel Sí queda retirada, i el text serà l’origi-
nal. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Bé, per nosaltres també aquest és un tema molt important. De 
fet, tenim en curs, en espera de resposta del Govern, algunes preguntes que considerem 
importants per aprofundir en aquest tema. Doncs, bé, suposo que esperarem els mesos 
habituals que tardaran en respondre’ns, i quan ho facin, doncs, crec que aquest tema 
serà un dels que continuarem treballant.

En tot cas, com és important i el tema està ben enfocat i estem absolutament d’acord 
amb el que ens presenta el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, doncs, vota-
rem també a favor.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Socialista coincidim també en la 
importància i el relleu que aquest programa va tenir durant la seva posada en marxa 
l’any 2004. Com bé es comentava, el programa «Salut i escola» va significar introduir 
dins el currículum escolar i acadèmic dels nostres infants i joves elements tan impor-
tants i relacionats amb el món de la salut, fins al punt que podien produir-se consultes 
en els centres educatius tot respectant les garanties d’intimitat.

Aquest fet és del tot destacable, ja que és a l’escola on es manifesten i es detecten 
també amb més facilitat els problemes relacionats amb la salut, com les addiccions, la 
salut sexual, trastorns de conducta alimentària o la salut mental. Un bon observatori 
que ens permetia actuar precoçment davant de l’aparició de qualsevol símptoma a partir 
de conductes o de preocupacions directes dels joves catalans.

«Salut i escola» posava d’acord no només els serveis de salut del territori, sinó 
també els serveis educatius, i afegia els governs locals, que vam poder –i dic «vam 
poder» perquè en aquella època jo estava al govern local– aprofitar aquest progra-
ma, doncs, per entrar a treballar també amb els infants i joves en aspectes relacionats 
amb la seva salut.

Els 5.000 milions d’euros de retallades en polítiques socials en general han afec-
tat, com bé ha dit també la diputada de Junts pel Sí, aquest programa. Només redi-
mensionant l’aportació econòmica podem garantir un programa d’èxit, amb les im-
plicacions que va tenir anteriorment, i també sobretot amb els efectes positius per als 
infants i joves. 

I, per tant, el nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, presentada per Catalunya Sí que es Pot, que exigeix això: més inversió de la 
que avui dia es dona i un nou impuls a un programa tan bo com era el de «Salut i es-
cola».

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada 
Marisa Xandri.
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Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, el Partit Popular evidentment no ens oposarem a que es 
destinin més recursos a aquest programa, aquest programa que, doncs, funciona des 
de l’any 2004, «Salut i escola». Però sí que tenim clar que s’ha de reformular o s’ha 
d’adequar a les necessitats reals, no? Perquè la diputada de Junts pel Sí sí que és veritat 
que ens ha anomenat una sèrie de beneficis, doncs, que ha comportat aquest programa 
durant aquests anys de retallades. Però també, si mirem les dades, doncs, veiem, per 
exemple, que la violència a les escoles o l’assetjament s’ha incrementat en aquests dar-
rers anys, no? O els casos de trastorns de conducta alimentària, els casos d’anorèxia i 
bulímia; doncs, també les xifres la veritat és que són bastant alarmants. 

Per tant, diem «sí» a aquesta proposta, però que s’ha de reformular i s’ha de mirar 
exactament com, doncs, ho tornem a..., com ho reformulem per tal que s’adeqüi a la reali-
tat i que realment doni resposta als problemes que tenen els nostres infants i adolescents.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té 
la paraula la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta resolució tenint clar que és neces-
sari el treball de promoció i prevenció de la salut i, per tant, d’impulsar de manera deci-
dida la salut comunitària també, que en aquest espai pot ser un bon punt per treballar-ho.

Però tenint en compte un element clau que cal tenir clar quan parlem del programa 
«Salut i escola», que té a veure també amb quan parlem de qualsevol element de la sa-
lut, que són les desigualtats prèvies abans d’arribar al programa «Salut i escola»; és a 
dir, com en aquest sentit l’accés a una educació de qualitat també s’ha de tenir en comp-
te a l’hora d’implementar un programa d’aquest tipus, perquè també té a veure amb 
l’accés a un servei sanitari de qualitat i, per tant, a una salut de qualitat. I hem de poder 
analitzar això. I, per tant, a ningú se li escapa que cal tenir en compte aquest programa 
de diferent manera o preveure’l.

I, per tant, no podem homogeneïtzar els adolescents, parlant de la ciutat de Barce-
lona, del barri de Nou Barris o de Pedralbes. I que aquest element ha de ser també un 
dels punts centrals pels que pivoti això, perquè és diferent assistir o anar a una escola de 
l’Opus que a una escola pública del barri del Raval absolutament segregada, on només 
assisteixen i van fills de persones migrades provinents d’uns països molt concrets, per-
què o del barri ha marxat pràcticament tothom d’un cert statu quo o prefereixen pagar 
una escola concertada fora del barri.

Per tant, tot això també té efectes en qualsevol programa educatiu i qualsevol pro-
grama de salut. I, per tant, això també ho hem de tenir en compte. No només és una 
qüestió de recuperar la inversió pública, sinó que també és una qüestió de com dimensi-
onem el programa i com el treballem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Doncs, ara, el Grup de Catalunya Sí que es Pot, en teoria per 
posicionar-se sobre unes esmenes que han estat retirades. No sé si hi té alguna cosa a 
afegir.

Àngels Martínez Castells

No, agrair que les hagin retirat. No li prometo res sobre què votarem en els pressu-
postos, però en qualsevol cas donar les gràcies. Vostès ja saben que tenen garantit que 
els pressupostos van endavant. Per tant, som-hi, perquè és un magnífic programa, «Sa-
lut i escola».

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé.
Doncs, ara sí que podem passar a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
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Demanaria fer una pausa molt curta de cinc minuts, perquè portem moltes propostes 
i ens aclarirem.

Gràcies.
Se suspèn un moment la sessió.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i cinc minuts i es reprèn a un quart d’una del 
migdia.

La presidenta

Bé, doncs, continuem amb la Comissió de Salut. 

Propostes de resolució acumulades relatives a la transparència i el 
control ètic en el sistema sanitari

250-00427/11 i 250-00428/11

Ens tocaria anar al punt número 11, i donat que el punt número 11 i el punt núme-
ro 12 són del mateix tema i, a més a més, del mateix grup proposant, demanem que es 
puguin debatre conjuntament. (Veus de fons.) Punts 11 i 12, sobre transparència en el 
sistema sanitari i transparència i control ètic en el sistema sanitari. Per tant, comencem 
amb els punts 11 i 12 conjunts. Té la paraula la diputada... (Veus de fons.) Ah, un segon. 
(Veus de fons.) Té la paraula la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Bé, en primer lloc, reconèixer, a més a més amb satisfacció, que s’hagin fet pas-
sos importants en la transparència en el sistema sanitari i que hi hagi un rendiment de 
comptes i comencin a funcionar les webs i es comencin a contestar les preguntes que la 
gent fa i que són absolutament necessàries. Perquè la gent senti no només que és atesa 
en el servei públic de salut, sinó que, a més a més, és un servei que li respon, més enllà 
de les seves necessitats de salut, li respon també com a ciutadana o com a ciutadà.

Per tant, jo en aquest sentit crec que les propostes que estem en aquests moments 
presentant van en el sentit de millorar la transparència; el retiment de comptes; la pu-
blicitat en la provisió i la gestió –ja sé que són moltes coses, però totes elles cal fer-les 
menys opaques–; els contractes; la publicitat i l’activitat dels centres de l’ICS; les llistes 
d’espera, que continuen sent, malgrat tot, una espècie, no ho sé, d’algoritme –d’algorit-
me–, només aquell a qui poden arribar els experts en matemàtica superior; la publicitat 
de les regions sanitàries, i, ho repeteixo, la publicitat de les pàgines web.

I amb relació a les pàgines web, a més a més, tinc una petició concreta de gent que 
ha volgut demanar dades per la pàgina web, perquè la majoria de vegades demanen que 
tot es faci informàtic, però és gent gran, gent amb problemes, gent que no sap pràctica-
ment utilitzar un ordinador, i s’han trobat, a vegades, amb problemes per poder-ho fer. 
I, en aquest sentit, també valdria la pena poder-los ajudar.

Ja dic ara, d’entrada, que de les esmenes rebudes acceptem, pel que fa al punt 11, 
l’esmena presentada per l’únic grup que l’ha presentada, de Junts pel Sí –que, en tot cas, 
ells l’acabaran d’explicitar–, i pel que fa al punt 12, l’esmena 1, d’addició, de la publica-
ció actualitzada de les relacions contractuals dels serveis del Siscat, donant compliment 
a la Llei de transparència –no ens fa cap mena de «repar» reconèixer que això té a veure 
amb la Llei de la transparència–, i l’esmena 4, de pla de salut, pla de serveis i contractes 
programa actualitzats, etcètera. Aquestes esmenes ja les tindríem acceptades.

I voldria acabar només dient que estic segura que tots els grups en aquesta cambra 
compartim que s’han iniciat les gestions i els passos per fer la sanitat pública més trans-
parent, però que encara queda molt per fer i que, de mica en mica, es pot anar avançant. 
En aquest sentit, amb l’aprovació d’aquestes dues propostes de llei jo penso que aniran... 
–propostes de resolució–, s’avançarà i es millorarà el funcionament del sistema sanitari, 
amb transparència i bones pràctiques.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, per explicar les esmenes, té la paraula el Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, la diputada Magda Casamitjana.
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Magda Casamitjana i Aguilà

Bé; moltes gràcies, presidenta. Estem d’acord amb que davant de la voluntat reite-
rada expressada pel Parlament i pel Govern de millorar la transparència, el retiment de 
comptes, i davant de la creixent reclamació de la ciutadania de més eines per poder fer 
aquest control..., agrair al Grup de Catalunya Sí que es Pot i a la diputada de reconèixer 
que hem fet, i s’han fet, passos importants, que a poc a poc s’estan retent comptes cada 
vegada més i que es va contestant el que demanen els ciutadans. Per descomptat que vo-
lem millorar dia a dia, i l’esforç que s’està fent li asseguro que és molt.

Perquè jo avui, fent i preparant aquesta PR, podria llegir-los ara aquests deu fulls 
que tinc que demostren que es fan moltes coses. Però els diputats i les diputades em 
sembla que m’agrairan que no ho faci, perquè, si no, acabaríem molt tard. El que sí que 
li agraeixo és que hagi incorporat les esmenes de Junts pel Sí.

I una cosa, un prec que també demano és que..., les aprovarem, però aquesta frase 
de «davant l’ombra de sospita especialment greu que existeix respecte a les polítiques 
públiques de salut i la gestió del sistema sanitari»... A veure si entre les dues, ben asse-
gudes un parell d’hores, mirem exactament què fa i què no hi ha i què falta en les webs 
i què no falta, per mirar, entre tots, de millorar aquest servei i que aquesta frase no sigui 
tan categòrica, eh? I, per tant, intentar, de totes totes, que amb totes aquestes coses, que 
ara no els hi llegiré..., jo els hi passaré perquè mirem si hi ha alguna cosa que manca.

Per tant, moltes gràcies per l’acceptació de les esmenes. I, per tant, aprovaríem les 
dues PR amb els vots a favor.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, cap altre grup té esmenes. I, per tant, comencem 
amb el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies. Bé, per la nostra part, felicitar el grup que proposa, doncs, aquesta propos-
ta de resolució. Nosaltres creiem que tant l’exposició que ens ha fet aquí avui, en la co-
missió, com, bé, altres intervencions del grup en aquest sentit..., doncs, les compartim.

Nosaltres considerem que aquest tema és un tema que cal treballar, que cal aprovar 
avui. Nosaltres ho farem donant recolzament a tots els punts que la diputada ha comen-
tat, tant els que han presentat com els que han acceptat amb les esmenes. I, per tant, tot 
el nostre suport a avançar en el sentit que ells apunten.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada..., o 
el diputat..., el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En moltes ocasions hem parlat en aquesta comissió de les dades 
sanitàries i, a vegades, les dificultats per accedir a algunes de les dades que són fona-
mentals per fer una bona anàlisi del que està passant en el nostre sistema sanitari. I en 
altres ocasions hem parlat també de la poca transparència, de les dificultats –no només 
dels que ens hi dediquem, des del punt de vista polític, sinó també del conjunt de la ciu-
tadania– per poder accedir a dades que considerem que han de ser públiques i que, ara 
per ara, no ho són o, com a mínim, no es presenten com a tals.

Estem en un moment on als polítics, i a la política, se’ns demana transparència, i 
així ho expressem des d’aquest Parlament, fins i tot, amb les nostres declaracions o, fins 
i tot, també amb aquesta imminent posada en marxa de l’agenda dels diputats i dipu-
tades. Però la transparència no només s’ha de fer per part dels gestors, sinó també fo-
namentalment d’on van a parar els seus recursos, els recursos públics, i de quin ús se’n 
farà, d’ells.

El Grup Parlamentari Socialista votarà a favor d’aquestes dues propostes de resolució. 
Considerem que és positiu, la posada en marxa d’un pla de transparència en el sistema 
sanitari. Molts dels que estem aquí presents vam participar en experiències en gestió de 
dades, com la que recentment es va organitzar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya, i coneixem la dificultat de l’estructuració de les dades. I, tot i així, cre-
iem que és positiu donar un pas endavant envers la transparència al sector sanitari.
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Cal endreçar i fer accessible tota la informació de salut, tant al conjunt de la ciuta-
dania com als agents que formen part del sistema sanitari. Cal millorar en la línia d’una 
gestió més transparent, on, tal com indica la proposta de resolució, es faci publicitat dels 
contractes, resultats, clàusules dels concerts sanitaris en l’activitat dels centres de l’ICS, 
reprogramacions d’intervencions quirúrgiques, llistes d’espera a nivell de Catalunya i 
per regió sanitària.

En definitiva, parlar de la millora del nostre sistema de salut no només és fer una 
bona atenció, que és fonamental, sinó fer que el sistema de salut sigui un sistema d’èxit 
en general, que s’ajusti a les noves necessitats i noves reclamacions que ens fa el conjunt 
de la ciutadania.

I per això recolzarem aquestes dues propostes de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara pel Grup Parlamentari..., –no, perquè Catalunya Sí que es 
Pot ja ha parlat– del Partit Popular, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, després de veure, doncs, que hi ha diferents propostes de 
resolució que van encaminades a la transparència, podríem dir que una part d’aquesta 
comissió s’ha convertit en un petit monogràfic de transparència, i la veritat és que ho 
agraïm, no? Agraïm que es posi sobre la taula. Que, evidentment, jo crec que cap dels 
que estem aquí volem que hi hagi opacitat en el sistema sanitari, tant pel que fa a l’as-
sessorament jurídic, que ja hem tractat abans, com en dades que, bé, han de ser públi-
ques, etcètera, no?

Per tant, des del Partit Popular, doncs, donarem suport a les dos propostes de resolució.

La presidenta

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

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Nosaltres entenem i creiem que la transparència és una eina bàsica, 
però no és una finalitat en si mateixa, ni pot ser-ho, no? És a dir, per això, sí que dona-
rem suport a la proposta de resolució..., la número 11; en la número 12 ens abstindrem.

I en aquest sentit, no?, dir que és evident que l’Institut Català de la Salut, per exem-
ple, ja té una sèrie de mecanismes per publicitar i per ser transparent, però que això no 
garanteix que la mala praxi continuï. Perquè aquí sí que divergeixo una mica, que l’om-
bra de sospita existeix, i existeix no només per a la ciutadania o per a alguns grups par-
lamentaris.

Si mirem l’informe de control financer permanent de l’Institut Català de la Salut, el 
del primer semestre del 2015 –sí, ja fa dos anys, però que marca algunes coses–, l’inter-
ventor fa una sèrie de recomanacions que són recomanacions que posen en evidència que 
hi ha certes pràctiques que, per més que es publicitin als informes, se segueixen donant. 
És a dir, recomana aturar els pagaments indeguts –que existeixen, i que posteriorment a 
aquest informe han existit pagaments indeguts– i fer el reintegrament oportú dels imports 
abonats al personal contraris a la normativa; donar compliment a la normativa vigent de 
contractació de personal, publicant les convocatòries de personal; establir mitjans per uti-
litzar els complements retributius variables per a les situacions que s’han creat.

Tot això són recomanacions que estan recollides en l’informe de control financer 
permanent de l’Institut Català de la Salut, i que veiem que, posterior a aquest informe, 
hi ha una sèrie de pràctiques que se segueixen duent a terme. Per tant, constatem, no?, o 
aquest informe ens podria fer constatar que, malgrat l’esforç de transparència de l’Ins-
titut Català de la Salut, que publica tots els informes de control, i la intervenció de la 
institució, i ser coneixedors d’algunes d’aquestes irregularitats, hi ha poc o cap propòsit 
d’esmenar-les, o no hi ha capacitat real per esmenar-les. Perquè la transparència per si 
mateixa no canvia pràctiques i no converteix o no genera polítiques punitives que ge-
nerin aquests canvis.

I, per tant, és necessari que avancem en la transparència, però també és necessari 
que anem més enllà i no només parlem d’ètica o creem nous organismes que vetllin per 
l’ètica, sinó que posem eines per evitar de manera clara..., i, per tant, que siguin puniti-
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ves, en casos on se segueix..., malgrat ser transparents i malgrat publicar els informes 
on diuen que s’han de canviar certes pràctiques, se segueixen duent a terme.

És per això que, com deia al principi, nosaltres a la resolució número 11 li dona-
rem..., o sigui, al punt número 11 li donarem suport; en el 12, ens abstindrem. 

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, em sembla que ja han parlat tots els grups.
Per tant, si no hi ha res més i ja s’han posicionat sobre les esmenes, podríem passar 

a la votació de les dues propostes de resolució, però per separat, eh?: la proposta 11 i la 
proposta 12.

Per tant, posem a votació la proposta de resolució número 11, amb l’esmena 1 de 
Junts pel Sí. 

Vots a favor?
Unanimitat.
D’acord. Ara posem a votació la proposta de resolució número 12, amb esmenes 1 

i 4 de Junts pel Sí, i la resta tal com està. (Veus de fons.) A veure, un segon. Punt 4... 
A veure, un segon, eh? Si us plau, la senyora Àngels Martínez, a veure si ens ho pot 
aclarir. No hi ha punt 4.

El vicepresident

La cuatro, ha dicho la enmienda 4. 

La presidenta

Ah, l’esmena 4! Anava a dir: és que no hi ha punt 4. L’esmena 4, que és el punt 3.b. 
(Veus de fons.) Que vostè ha dit que l’acceptava. I... (Veus de fons.) Sí, i ara ens comenta 
que hi ha una..., que és «pla de salut, pla de serveis i contractes», sí? (Pausa.) Ja està. Per 
tant, es vota la proposta de resolució número 12 amb l’esmena 1 de Junts pel Sí, que és 
d’addició del punt 1.a, i l’esmena 4, de Junts pel Sí, que és de modificació del punt 3.b. 
I la resta queda com estava original. Sí? (Pausa.) Es pot votar conjuntament? (Pausa.)

Vots a favor? 
Tots els grups, excepte la CUP.
Vots en contra?
Abstenció?
La CUP - Crida Constituent.
Per tant, s’aprova aquesta proposta de resolució. Es pot fer refosa en una única reso-

lució, donat que, a més a més, el grup proposant és el mateix? (Pausa.) Entenc que sí, oi? 
(Veus de fons.) D’acord, perfecte.

Molt bé; doncs, ara faríem un canvi, perquè jo mateixa portaré aquest proper punt.

El vicepresident

Bien.

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari

250-00429/11

Pues pasamos al debate del punto número 13, que es..., Proposta de resolució sobre 
la precarietat laboral en el sistema sanitari. La presenta el Grup de Catalunya Sí que es 
Pot. I té la paraula la diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Bé, és que és una esmena d’aquelles que, vaja..., perdó, és una proposta de resolució 
que és d’aquelles de calaix, no? El temps de crisi, que continua, per desgràcia, i de reta-
llades ha provocat una precarització excessiva del personal laboral en l’àmbit de la salut. 
Ha fet que, més enllà del que implica quantitativament, qualitativament la situació tingui 
caràcter d’una precarietat especialment, jo crec, malaltissa i dolorosa en alguns àmbits.

I nosaltres el que pensem és que han de frenar aquesta eliminació dels cinc mil llocs 
de treball i la retallada del 90 per cent en les substitucions i en les rebaixes en els sous. 
Per tant, nosaltres proposem en aquest sentit no només no fer noves retallades, sinó 
que, a més a més, es garanteixi de manera suficient la substitució de les jubilacions i les 
baixes professionals; es prenguin les mesures necessàries per equiparar les condicions 
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salarials i laborals a les ràtios mitjanes de la Unió Europea en un termini o en un horit-
zó de quatre anys, i s’obri la convocatòria de noves places d’oferta pública d’ocupació a 
l’ICS per resoldre la precarietat i l’interinatge que habitualment pateixen les treballado-
res i els treballadors del sector. 

Més endavant també parlarem d’aquest tema, però en qualsevol cas aquesta és una 
de les..., en fi, per mi, dels virus instal·lats en la sanitat, la precarietat, que més convé 
ràpidament erradicar. I donar confiança i força i tranquil·litat i que els treballadors i tre-
balladores de la sanitat pública, doncs, puguin recuperar una mica l’alè i les rendes en 
la seva feina.

Moltes gràcies.

El vicepresident 

Gracias. Y ahora, para defender la enmienda presentada por parte del Grupo de 
Junts pel Sí, tiene la palabra la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Moltes gràcies, president. Doncs, sí, nosaltres vam presentar una esmena. 
En aquest cas era respecte al que són totes les substitucions i les baixes. Nosaltres ente-
nem que el personal ha d’estar cobert sempre de manera necessària per garantir la qua-
litat. I és evident que aquests anys que hem estat que no s’ha permès cobrir les substitu-
cions i les baixes tal com toca –i era necessari per prestar aquesta atenció– han causat, 
doncs, greuges importants en el sistema sanitari, que al final, només degut a la profes-
sionalitat dels professionals, no ha estat del tot repercutit en la qualitat assistencial. Però 
és cert que el sistema s’ha tensionat i ha patit aquests darrers anys.

Per tant, estem absolutament d’acord amb l’ànima d’aquesta proposta de resolució 
de no fer noves retallades. No és el sentit d’un govern al capdavant d’un país d’estar re-
tallant condicions laborals en un sistema tan cabdal per a la vida de les persones. Evi-
dentment, lluitar al màxim per la precarietat que existeix en el sistema, que també hi 
ha molta gent que no treballa en precari, però existeix la precarietat i és profunda, i so-
bretot de les capes que entren des de fa molt pocs anys a treballar. Evidentment, poder 
treballar en un horitzó de que aquestes condicions laborals, salarials i també de ràtios 
ens acostin a països avançats, i aquesta és l’ànima. I per això nosaltres lluitem per tenir 
també totes les eines que ens permetin poder fer des del pressupost digne que es me-
reix no només el sector, sinó tot el país en general, tots els sectors, per poder arribar a 
aquests horitzons de país avançat, perquè considerem que podem tenir un país amb un 
estat del benestar que sigui de qualitat.

I evidentment, pel que fa a les convocatòries de noves places que s’han donat dar-
rerament a l’ICS, doncs, ajuden a resoldre aquesta precarietat i sobretot l’interinatge 
molt important que hi ha dins de l’Institut Català de la Salut. Però tampoc ho resol-
dran tot.

Per tant, insistim que aquí, des d’aquest grup parlamentari, donem recolzament a 
continuar treballant en aquesta línia i, per tant, compartim l’ànima d’aquesta proposta 
de resolució. I amb la transacció a la qual hem arribat amb el Grup de Catalunya Sí que 
es Pot i que teniu tots els grups, doncs, la votarem a favor.

Gràcies.

El vicepresident 

Gracias. Y ahora para fijar la posición del resto de grupos, tiene, en primer lugar, la 
palabra el diputado de Ciutadans Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, gràcies. Bé, ja sabem que Ciutadans a qualsevol mesura per millorar o eliminar 
en aquest cas la precarietat laboral hi donarà recolzament. I, per tant, ja els ho anuncio: 
votarem «sí» a tots els punts que ens exposen.

Moltes gràcies.

El vicepresident 

Gracias. Y, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la diputada Marisa Xandri. 
(Veus de fons.) Perdón. Ya me saltaba... Disculpe, señora Granados. Uy, cómo estamos 
hoy. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la diputada Eva Granados.

Gracias.
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Eva Granados Galiano

Gracias. Intentaré ser igual de breu que el diputat que m’ha precedit. Bé, escoltar la 
diputada de Junts pel Sí i veure els pressupostos i veure que no hi ha cap recuperació 
salarial ni de condicions en els professionals sanitaris sembla una mica incoherent, però 
nosaltres felicitem la proposta de resolució de Catalunya Sí que es Pot.

Hi donarem recolzament.

El vicepresident 

Gracias. Y ahora sí, por parte del Grupo Popular, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gracias, presidente. También..., doncs, per donar el nostre suport a aquesta proposta.
Gràcies.

El vicepresident 

Gracias. Y, por parte del Grupo de las CUP - Crida Constituent, la diputada Eulàlia 
Reguant tiene la palabra.

Eulàlia Reguant i Cura

Molt breument. Nosaltres també donarem suport a aquesta resolució. I ja no m’es-
tenc més perquè ja han sortit algunes de les consideracions que volíem fer.

El vicepresident

No sé si se necesita turno por las enmiendas presentadas. Creo que ya se han posici-
onado. Podríamos pasar a la votación, teniendo en cuenta que se han transaccionado el 
punto 2 y el punto 3. Todos tenemos ya la transacción.

Y podemos, por tanto, pasar a la votación.
¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 
Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

250-00430/11

Pasamos al siguiente punto del orden del día, es el punto 14..., Proposta de resolució 
sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Per part del grup proposant, de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada Àngels 
Martínez, m’imagino. (Pausa.) Endavant.

Àngels Martínez Castells

Perdó, arriba un moment que necessito repensar una mica les coses i se m’escapen 
els fulls de les mans. Però, bé, aquest és un punt també com molt obvi. Mirin, només 
si vostès coneixen, que segur que ho coneixen, els magnífics resultats de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona i la gran feina que fa entendran que Catalunya no pot ser 
menys ni de lluny. 

La proposta de resolució té a veure amb la personalitat jurídica i el pressupost ne-
cessari perquè funcioni degudament i amb solvència l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. Hi ha una exposició de motius en la que es recorda tot el que s’ha perdut en el 
sistema sanitari públic. (Remor de veus.) Però les nostres propostes en concret signifi-
quen o significarien en el primer punt retornar la...

El vicepresident

Si us plau. Si us plau, estan parlant. Gràcies.

Àngels Martínez Castells

En el primer punt significaria retornar la personalitat jurídica a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, que va perdre l’any 2014; la necessitat de que, a més a més, tingui 
una organització executiva flexible i àgil; que signifiqui la mobilització de les coopera-
cions intersectorials i interadministratives; que hi hagi cogovernança amb l’Adminis-
tració local. A mi personalment la paraula «cogovernança» no és la paraula que més 
m’agrada; ho diu la proposta de resolució. Jo prefereixo bona harmonia, amistat i rela-
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cions amigables. Però, en qualsevol cas, aquesta bona amistat i tarannà de bona relació 
també s’haurien d’estendre naturalment a tota la gent que està al voltant de l’agència 
pública de salut de Barcelona. Per exemple, em refereixo a les marees blanques, a les 
organitzacions de defensors de la sanitat pública, de gent que aporta la seva experiència 
i que amb això enriqueix l’expertesa que significa una agència de salut pública com la 
que en aquests moments estem demanant.

Sí. Jo estava buscant..., no veig que hi hagin esmenes. (Veus de fons.) Sí que n’hi han? 

El vicepresident

Hay una esmena de Junts pel Sí, sí. I penso que seria transaccional.

Àngels Martínez Castells

Perdó. No la trobava perquè se me l’havien emportat. (Veus de fons.) Ah, bé, és la 
que hem transaccionat –és la que hem transaccionat– i en la que hem arribat a acord, 
entenent que l’important perquè hi hagi una agència de salut pública de Catalunya és 
que hi hagi..., bé, en tot cas, ho explicarà després millor la diputada, però que hi hagi la 
voluntat política i la prioritat de que sigui una realitat.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gracias, diputada. En cualquier caso, en la Mesa aún no tenemos la transacción, y 
hagan el favor de pasárnosla ya, por favor. Por el grupo que ha presentado las enmien-
das, de Junts pel Sí, tiene la palabra la diputada Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies. Doncs, com bé ha dit la diputada de Catalunya Sí que es Pot, accep-
tem... I, per tant, en l’apartat número 1 i en l’apartat 2 hem fet una esmena que ara hem 
transaccionat, que és: «Compromís de recuperar els nivells del pressupost 2010 en un ter-
mini de dos anys, en les partides pressupostàries destinades a la salut pública, subjecte a 
l’aprovació de les corresponents lleis de pressupostos». Per tant, ara els hi faré... Queda-
rien excloses les últimes paraules, que són «i a les disponibilitats de finançament», eh?

El Govern es compromet a presentar al Parlament, com ja he avançat a la diputada, 
dins l’actual legislatura el Projecte de llei de la creació de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya per a la seva tramitació. Properament, el Govern aprovarà la memòria preli-
minar de la llei de la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que és el pas 
previ a la tramitació de l’avantprojecte. 

El Departament de Salut està treballant ja en l’elaboració de l’avantprojecte per re-
cuperar aquesta Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom ad-
ministratiu amb personalitat jurídica pròpia, que assumeixi les funcions executives que 
en l’àmbit de la salut pública té atribuïdes el Departament de Salut mitjançant la Secre-
taria de Salut Pública i reservant a aquesta darrera el disseny de les polítiques de salut 
pública, la planificació i la regulació, en col·laboració amb el conjunt del departament. 
Creiem en la necessitat de disposar d’una organització que garanteixi una resposta efi-
caç, àgil i flexible davant els reptes actuals i futurs de la salut pública, i que sigui, a més 
a més, molt propera a la ciutadania. 

Per tant, dit això, i en l’apartat 2, el Govern farà tot el possible per tal d’assolir en el 
termini de dos anys els nivells de despesa pressupostària que l’any 2010 destinava a la 
salut pública i que es reflectia en les partides pressupostàries del Departament de Salut, 
dels departaments també de Territori i Sostenibilitat, també del d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, i de consum, així com també el pressupost de l’Agència de Protecció de la 
Salut, el de l’Agència de Seguretat Alimentària. 

Per tant, amb aquesta transacció nosaltres votarem a favor de la proposta de resolu-
ció. Ara redacto.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, para posicionarse por el Grupo Parlamentario de Ciutadans, tiene 
la palabra el diputado Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, bon dia. Bé, sense que serveixi de gaire precedent, és cert que el nostre grup par-
lamentari tenia la intenció de no recolzar especialment l’esmena que presentava el Go-



DSPC C 312
2 de febrer de 2017

Sessió 20 de la CS 39 

vern. I també tenia dubtes i, de fet, ens anàvem a abstenir al primer punt. I el motiu és..., 
bé, jo tenia pensat avui dir o comentar..., jo crec que aquest és un tema prou important 
perquè no solament sigui això una proposta de resolució, sinó començant perquè, doncs, 
els actors principals de l’agència catalana de salut pública puguin venir a comparèixer i 
aprofundir-hi. Jo crec que és un tema prou important com perquè li donem alguna volta 
més. Per tant, proposo..., no hi és ara la presidenta, però en tot cas si volen fer una pro-
posta conjunta perquè comparegui per aquest tema i, si no, doncs, ja els anuncio que ho 
farem nosaltres a títol individual. 

En tot cas, en aquest sentit, i havent matisat això, doncs, celebrem, no?, que li donem 
una volta més als temes de salut pública. I, per tant, també estarem, doncs, d’acord amb 
votar favorablement els dos punts proposats.

Gràcies. 

El vicepresident

Gracias. Y, por parte del grupo del diputado socialista, tiene la palabra el diputado 
Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, moltes de les coses ja s’han dit. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució. També el que m’agrada en tot cas és escoltar, doncs, 
aquesta esmena, els errors que s’han fet en els darrers anys. 

La desaparició, doncs, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya va ser un error. 
Nosaltres considerem que va ser una bona aposta de governs anteriors i que, per tant, en 
aquesta bogeria de retallades l’agència va ser una de les víctimes, no? Algú va conside-
rar que aquesta agència era absolutament prescindible i es va equivocar. 

I ens alegrem, en tot cas, de que ara la intenció sigui retornar al que era abans. Era 
una plataforma que ens permetia, en tot cas, poder decidir políticament a partir de l’expe-
riència tècnica de la mateixa agència quines eren les millors polítiques a portar a terme 
al nostre país.

Per tant, nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta.
Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Y, por parte del Partido Popular, tiene la palabra la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, nosaltres entenem que el debat de la salut, doncs, és un debat 
de gestió, un debat de gestió de recursos i d’eficiència en la seva organització, no? Que 
no hauria de ser un debat jurídic. 

I, per tant, pel que fa a aquesta proposta que se’ns presenta, nosaltres, des del Partit 
Popular, doncs, votarem a favor del segon punt i ens abstindrem en el primer.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Y, por parte de la CUP- Crida Constituent, tiene la palabra la diputada 
Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, nosaltres donarem suport a part d’aquesta resolució, a l’espera de saber què diu 
exactament, tal com ha anunciat la diputada de Junts pel Sí, el projecte de llei que diu 
que el Govern vol impulsar. En aquest sentit, les agències poden acabar sent també..., o 
sigui, poden ser positives i poden reforçar, però també cal tenir clar com s’organitzen i 
exactament en base a què treballen.

Per tant, és evident que compartim el segon punt de la resolució d’augmentar el pres-
supost de salut pública, però en el primer punt ens abstindrem, reservant-nos a poder 
analitzar el projecte de llei que vol impulsar el Govern.

El vicepresident

Gracias. Entiendo que, como ya hay una transacción, para posicionarse por las en-
miendas no hace falta más turno de palabra. Podemos pasar a la votación. ¿Votaciones 
separadas? (Veus de fons.) Perdón. Sí, íbamos a leer la transacción del punto 2 para que 
todos lo tengamos claro. Por favor, secretaria, ¿puede proceder a la lectura?
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La secretària

El punt 2 quedaria: «Compromís de recuperar els nivells dels pressupostos de 2010, 
en un termini de dos anys, en les partides pressupostàries destinades a la salut pública, 
subjecte a l’aprovació de les corresponents lleis de pressupostos.»

El vicepresident

Se ha pedido votación separada del punto 1 y el punto 2.
Pasemos, por tanto, en primer lugar, a votar el punto número 1.
¿Votos a favor?
El punto 1... Tenemos votos a favor del Grupo de Junts pel Sí, Socialista, Ciutadans 

y Catalunya Sí que es Pot: 18 votos a favor.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Dos abstenciones, del Partido Popular y de Catalunya Sí que es Pot.
Entonces, queda aprobada la propuesta de... De CUP - Crida Constituent. Discul-

pen: abstenciones de Partido Popular y CUP - Crida Constituent.
Y queda aprobada la propuesta de resolución.
Gracias.
Ahora pasamos al punto 2. 
Pasamos a la votación del punto número 2.
¿Votos a favor del punto número 2 transaccionado, por favor?
Tenemos... El punto número 2 se aprueba por unanimidad.

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària

250-00431/11

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es: Propuesta..., de resolució sobre 
la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comunitària. Para defender la propuesta, 
por el Grupo de Catalunya Sí que es Pot, tiene la palabra la diputada Àngels Martínez. 
Perdón, estamos...

Àngels Martínez Castells

No. Podríem saltar, passar..., perquè estan fent les últimes... (Remor de veus.) És que 
estan fent les últimes transaccions.

El vicepresident

Estan fent transaccions. Ja estan? (Remor de veus.) Hoy es el día de las transaccio-
nes. Y ya está. Entonces, por parte del Grupo de Catalunya Sí que es Pot, ¿quién tomará 
la palabra? (Pausa.) La diputada...

Àngels Martínez Castells

Mantengo, por favor, el..., si pueden hacer...

El vicepresident

Bien. Pues entonces la diputada Àngels Martínez...

Àngels Martínez Castells

Para ponerme yo ahora al corriente de lo que han transaccionado, por favor.

El vicepresident

Sí. Entonces, ¿nos solicitan que cambiemos el orden del día, que pasemos a debatir 
ahora el punto 16 y lo dejemos, el punto 15...? (Remor de veus.) Es que en el 16 faltan vi-
sitas que estaban previstas para que llegaran aquí.

Àngels Martínez Castells

Pues nada. Retiro...

El vicepresident

Entonces, ¿hacemos un breve descanso para que se organice la defensa?
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Àngels Martínez Castells

No, no. Retiro...

El vicepresident

¿Tres minutos para la defensa de la enmienda 15? (Remor de veus.) Es que no hay 
más temas.

Àngels Martínez Castells

No, no. Es igual.

El vicepresident

Es que no hay más temas.

Àngels Martínez Castells

Señor... President...

El vicepresident

Perdón. Perdón, un momento. A ver, ¿qué? Dígame, señora diputada.

Àngels Martínez Castells

Iré muy despacio, porque como me tendrán que ir explicando las transacciones... O sea...

El vicepresident

No hay problema por que vaya despacio.

Àngels Martínez Castells

Bueno, en cualquier caso...

El vicepresident

Entonces...

Àngels Martínez Castells

En este... Empezamos el...

El vicepresident

Pasamos a debatir el punto número 15 del orden del día...

Àngels Martínez Castells

Exacto.

El vicepresident

...despacio...

Àngels Martínez Castells

Despacio.

El vicepresident

...con tranquilidad. Tiene la palabra la diputada Àngels Martínez, del Grupo de Ca-
talunya Sí que es Pot. Gracias.

Àngels Martínez Castells

Bueno, yo creo que además es un punto en que el doctor Jorge Soler, de Ciudada-
nos –de Ciutadans–, encontrará muy buena acogida, porque se trata en definitiva de 
reforzar..., l’atenció primària i comunitària, i una resolució sobre la gestió i pressupost 
d’aquesta atenció primària i comunitària.

En els punts els hi estalviaré, com sempre, l’exposició de motius i aniré en concret 
als punts de la proposta de resolució, i deixaré per a una segona volta els moments con-
crets o els punts concrets d’acord o transaccions a què s’hagi arribat.

Nosaltres en aquests moments el que estem demanant és que es reverteixin les reta-
llades fetes en nombre, en número, dels professionals d’atenció primària, en horaris dels 
CAP i en punts d’atenció continuada tancats els darrers anys. És a dir, en definitiva, que 
moltes de les lluites dels tancaments dels veïns i veïnes que han passat nits tancats en 
el CAP per demanar, doncs, que es mantinguin les urgències..., vegin finalment que el 
Parlament de Catalunya els hi dona la raó i els escolta.

El segon punt és incrementar –i amb això, doncs, em sembla que estem tots molt 
d’acord– el pes relatiu de la primària sobre el pressupost de salut fins a arribar al nivell 
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del 2010 en un màxim de dos anys. I això, a més a més, respon a una moció ja aprova-
da per aquest Parlament i que l’objectiu, en definitiva, al que es vol tendir és que a mitjà 
termini l’atenció primària rebi un 25 per cent del pressupost global de salut. Jo penso 
que si aquest 25 per cent de salut es gestiona bé, com cal, potser no com ara, i s’adequa 
amb un pla de recursos humans i de necessitats d’inversió i equipaments en els centres, 
aconseguirem l’atenció primària no només que ens mereixem, sinó que, a més a més, 
seguirà les normatives i les directrius de l’OMS.

En tercer lloc, és retribuir dignament la feina dels professionals i cobrir al cent per 
cent les places dels que es jubilen i les baixes laborals.

El quart punt seria garantir l’atenció el mateix dia que se sol·licita la visita en els ca-
sos aguts. Per casos aguts entenem les urgències reals, que són la majoria, vaja. Però 
que, en tot cas, faríem realitat allò que diu el hashtag d’adjuntos de urgencias de la Vall 
d’Hebron: #nomesde24haurgencies, i que quaranta-vuit hores siguin les hores màximes 
d’espera en visites programades pel metge de família, infermer o pediatre de referència, 
que també correspondria a donar compliment a aquesta proposta de resolució del que 
deia, del que es va aprovar a la Moció 159 del Parlament de Catalunya.

Com a cinquè punt, racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos 
assistencials en base a l’atenció primària i potenciar el lideratge de l’atenció primària en 
el sistema sanitari.

El punt sisè: impulsar la investigació, independentment dels hospitals, des d’atenció 
primària. Jo sé que hi han alguns CAP en què això ja es fa i funciona molt bé.

El setè: potenciar la participació dels professionals dins del sistema, amb autonomia 
de gestió.

I el 8: reorientar les prioritats de farmàcia cap a una millora en la terapèutica...
Bé, i en aquests punts, doncs, que ara entro a dir, en el 8 i en el 9, acceptem les esme-

nes de Junts pel Sí pel que fa a prioritats de farmàcia i millora de qualitat, capacitat re-
solutiva i reduir càrrega burocràtica de l’atenció primària. Personalment, tot el que sigui 
reduir càrrega burocràtica em sembla meravellós.

I el punt 10 és tornar a implantar la figura del director o directora d’atenció primà-
ria, tant a l’ICS com al CatSalut, com a lideratge necessari perquè els serveis de sa-
lut s’orientin a les necessitats bàsiques de la població fugint de l’«hospitalocentrisme». 
A mi em sembla que realment aquests punts estan lligats, estan units, tenen una lògica 
interna i acceptem les esmenes, doncs. Són punts que espero que tots els grups parla-
mentaris vegin com a molt positius.

Albano Dante Fachin Pozzi

I després hi ha la transacció del punt 1...

El vicepresident

Ya..., ahora, si les parece, pasaríamos la palabra al grupo de las enmiendas, y luego 
ya aclararíamos todas las transacciones que se han hecho de última hora. Desde luego, 
hemos tenido unas semanas muy ajetreadas con presupuestos, y pues también es lógico 
que hayamos llegado a esta comisión con un poco de trabajo atrasado. Pero, bueno, nos 
ponemos ahora mismo al día.

Doy la palabra, entonces, por el grupo que ha presentado enmiendas, por el Grupo 
de Junts pel Sí, a la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Gràcies, president. Intentaré també ser ordenada, com ho ha sigut l’Àngels, 
punt a punt, perquè sí que hem proposat una transacció en el punt número 1, que real-
ment no..., és a dir, no se’n va del viratge del que diu de revertir les retallades, perquè 
és cert que ja les hem continuat a revertir, i que ho hem de fer amb la mirada, per això, 
posada, no mirant enrere, de què teníem fa cinc anys o tal, sinó mirant què necessitem, 
com complim amb els reptes del futur, com afrontem aquests propers anys amb una so-
cietat canviant. I ho veiem en molts exemples. Des de fa uns anys fins aquí, doncs, can-
via la manera en que la gent acudeix a urgències, canvia la manera en que la gent vol 
participar dels seus problemes de salut, etcètera. Per tant, jo crec que ha de ser amb una 
anàlisi de mirar cap al futur i dir: «Escolta, revertim retallades? Sí. Posem més recur-
sos? Sí.» I som-hi, posem-hi el coll, però mirant al futur i no tant amb les estructures 
que teníem fa cinc anys o sis, perquè això ja segur que fa uns anys més.
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En el punt número 2 reconec que és complex arribar a un punt de transacció, perquè, 
a més a més, està parlant d’una moció aprovada al Parlament de Catalunya, que real-
ment també compartim. És a dir, compartim incrementar el pes de l’atenció primària 
i la salut comunitària també en les polítiques de salut; així ho estableix el Pla de salut, 
perquè hem de respondre a aquests reptes, en els quals l’atenció primària i la comunità-
ria tenen una importància cabdal per donar aquesta resposta a les necessitats de salut de 
la població. I amb això vull dir des de que parlem que les desigualtats socials, desigual-
tats en salut i molt més enllà de la nostra genètica tenen a veure amb les nostres condi-
cions de salut i amb el que necessitem d’un sistema que ens respongui. Doncs, aquí hi 
té a veure l’atenció primària i comunitària, que cada dia ha de ser més important per 
aquesta capacitat de resolució i per aquesta qualitat dels serveis.

En el marc d’aquest Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària, que és qui 
analitza necessitats i a més incorpora actuacions necessàries per millorar mancances 
estructurals que tenim... Per això dic: no ens n’anem a mirar què teníem fa cinc anys, 
sinó que mirem quins canvis també estructurals haurem de fer en atenció primària i sa-
lut comunitària per, una mica, complir amb els objectius de futur. És cert que tenim un 
bon sistema, però és cert que aquest sistema l’hem d’anar adaptant a les noves necessi-
tats de la societat. Aquí la veritat és que ha sigut complicat arribar a una transacció, i, 
per tant, volen deixar el text original, i, per tant, no hi serà.

El punt número 3 jo demanaria que, donat que amb la proposta de resolució que hem 
tractat anteriorment hem acordat un text en el qual diu «sí a les substitucions, i de bai-
xes, totes aquelles necessàries i suficients per evitar que no suposin cap pèrdua global 
de personal sanitari necessari per garantir l’activitat», doncs, no comencéssim a aprovar 
diferents textos i tal si ja ho parlem. I també ens hem posat d’acord amb tendir a equi-
parar les condicions salarials, laborals dels professionals de la sanitat catalana amb un 
horitzó de quatre anys. Per tant, jo crec que en aquest punt està reflectida la proposta de 
resolució anterior. La meva proposta és posar el mateix text o retirar-lo aquí, perquè ja 
queda aprovat en l’altra proposta de resolució.

Després teníem esmenes als punts 4 i 6, que no les accepten. Però, com que nosal-
tres hi estem d’acord també i eren esmenes només de polir text, anuncio que hi votarem 
a favor, igual que al punt 5.

En el punt 7, en el qual es parla d’abandonar el model de gestió gerencial actual, en-
tenc –el grup proposant– que la forma d’organitzar el sistema a través d’unes gerènci-
es que potser tenen un poder molt alt a les nostres institucions sanitàries no és del seu 
grat. Potser sí que es podrien canviar moltes coses, però crec que no ens veiem amb cor 
d’aprovar així de cop i volta un text que diu: «Ara tot el model gerencial actual no val 
res.» Creiem que hi ha coses que valen, que no i que amb consens s’ha d’anar modifi-
cant el sistema en aquest sentit.

Als punts 8 i 9, que també eren unes esmenes de polir, crec que ens accepten les 
esmenes. I el punt 10, sobre les figures de director d’atenció primària..., és cert que en 
alguns llocs s’han recuperat i, per tant, el podríem donar com a «escolta, sí, perquè ja 
s’està fent». Però, bé, hem de mirar quines calen, a on calen, si calen a l’ICS, si calen al 
CatSalut. I, per tant, tampoc estem en disposició d’aprovar aquest punt.

Em sap greu perquè m’he allargat, eh?, però és que la proposta de resolució és un 
llençol i teníem moltes esmenes, i crec que valia la pena explicar-ho.

Gràcies.

El vicepresident

Gracias por la explicación. Yo..., lo que pediríamos ahora desde la Mesa, que la 
transacción a la que han llegado en el punto 1, por favor, nos la hagan llegar ahora para 
poderla leer, de manera que el resto de grupos, antes de posicionarse, sepan..., y aclara-
mos antes de la intervención del resto de grupos... Si hacen el favor de acercárnosla... 
(Pausa.) Procedemos a la lectura, por favor. 

La secretària

«Continuar revertint les retallades analitzant els processos d’ordenació de l’atenció 
primària i comunitària realitzats en els darrers anys i realitzar les actuacions necessà-
ries d’acord amb el resultat d’aquesta anàlisi.»



DSPC C 312
2 de febrer de 2017

Sessió 20 de la CS 44

El vicepresident

Bien. Luego, sobre..., bueno, si retiran o no el punto 3 u otros temas, ya lo hablarán 
en el turno, si les parece, de después, de posicionamiento respecto a las enmiendas.

Y ahora pasaríamos la palabra al Grupo de Ciutadans; tiene la palabra el diputado 
Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies. Bé, tornar a dir: gràcies, diputada, per les propostes que presenteu avui. Ja 
us he dit que totes jo, personalment, les subscric al cent per cent. I novament aquesta, 
com vostè bé apunta, doncs, també és del meu grat, no?, és una proposta que la veig in-
teressant.

Anunciar-vos que jo tenia aquí, al patró de vot, que votàvem a favor tots els punts; 
aquesta, com us estic dient, és la meva intenció. No obstant, sí que és cert –ja us ho vaig 
dir fa unes comissions i ho torno a dir–: cada vegada que un text com aquest acaba can-
viant –els verbs conjugats: «revertir» per «continuar revertint»–, doncs, vam prendre la 
decisió que Ciutadans no els acceptarà. He estat parlant amb el vostre company. Entenc 
que, a més, és una proposta de resolució que ve d’una diputada que ara, per qüestions 
òbvies i felices, no hi és, amb nosaltres. Però, bé, nosaltres no l’acceptarem. Estic abso-
lutament d’acord amb tot, vostès ho saben, però, com ja he dit altres vegades, «revertir» 
i «continuar revertint», doncs, bé, són apreciacions lingüístiques que jo, personalment, 
ja no vull acceptar. I, per tant, quan vulguin revertir les retallades votarem a favor. 
I, mentre alguns continuïn revertint, tindrem l’atenció primària que alguns lamenten 
que tenim. I, per tant, doncs, jo no em vull sentir gens còmplice de continuar revertint, 
sinó que vull ser actor per revertir.

Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Y, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, nosaltres, des del punt de vista general, també estem d’acord 
amb aquesta proposta de resolució. De fet, estem votant algunes resolucions –no només 
avui, eh?, també en altres ocasions– que van en la línia de tornar a tenir allò que ja te-
níem, d’aconseguir nivells d’inversió anteriors a les retallades fetes pel Govern de Cata-
lunya en els darrers anys.

I jo coincideixo amb la diputada Vergés de que cal mirar al futur, però potser també 
cal mirar una mica al passat, perquè moltes vegades allò que ens reclamen és tenir allò 
que en algun moment han deixat de tenir. I, per tant, cal mirar al present i cal mirar al 
passat. I ho diem, ho hem dit abans i hi insistim, eh?: retallar el 46 per cent del pressu-
post acumulat en salut durant aquests anys ha afectat, com no podia ser d’una altra ma-
nera també, l’atenció primària.

La proposta de resolució que ens presenta avui Catalunya Sí que es Pot va en la lí-
nia d’algunes presentades també pel Grup Parlamentari Socialista en les darreres co-
missions, de revertir la retallada en professionals i millorar les seves retribucions. Anys 
després de la congelació i la reducció, jo també soc del parer que vull ser protagonista 
d’aquesta reversió de les retallades. I, per tant, ens sembla que cal fer un pas important 
i un pas decidit –i ho sabem– per canviar la direcció que s’està portant fins al moment: 
augmentar en un període de dos anys el pressupost destinat a atenció primària, tal com 
ja va votar aquest Parlament la legislatura passada i encara sense complir; reduir els 
temps d’espera en els casos dels aguts, en aquest cas en el mateix dia en què es pro-
dueix la visita, i de quaranta-vuit hores a les visites programades pel metge de família, 
quelcom que no passa avui dia; millorar la coordinació i el protagonisme de l’atenció 
primària en el nostre sistema de salut com a principal agent detector i d’assistència de 
la nostra població. I, per aconseguir-ho, doncs, caldrà també la participació activa dels 
professionals de la primària i introduir canvis en el model de gestió.

Per tant, hi coincidim plenament, en la proposta de resolució. I per aquest motiu el 
nostre grup parlamentari en general hi votarà a favor.

El vicepresident

Gracias. Por parte del Partido Popular, tiene la palabra la diputada Marisa Xandri.
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Marisa Xandri Pujol

Gracias, presidente. Bé, el paper rellevant de l’atenció primària, doncs, és una de 
les qüestions que hem debatut en diverses ocasions, tant en comissió com en hemicicle. 
I, bé, en aquesta proposta de resolució, doncs, el grup que ens presenta la proposta, Ca-
talunya Sí que es Pot, parla del tema dels professionals, que realment hi ha una manca 
de professionals que el que fa és produir una precarietat laboral. Demana també una 
millora de les retribucions pel que fa a aquests professionals. També fa referència al ser-
vei; s’ha de millorar l’atenció, és evident, i, sobretot, també s’ha de racionalitzar la ges-
tió, no? També parla de la investigació, que hi estem totalment d’acord.

I a nosaltres l’únic que ens grinyola, no?, és el punt 7, que també s’hi ha fet referèn-
cia per part de Junts pel Sí. Perquè hi ha una part del punt que sí que hi estem d’acord, 
que és el fet de potenciar aquesta participació dels professionals dins del sistema, però 
en aquests moments nosaltres no podem votar a favor d’això que plantegeu vosaltres 
d’abandonar, doncs, el model de gestió gerencial que tenim actualment, perquè no sé 
molt bé cap a on anem. Llavors, per això nosaltres no us donarem suport en aquest punt.

Pel que fa a la resta de la proposta, ja dic que tot el nostre suport.
Gràcies. 

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por parte del Grupo de las CUP - Crida Constituent, tiene la pala-
bra la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. És evident que l’atenció primària i comunitària requereix l’aten-
ció de tothom. És un tema que hem anat parlant molt a bastament, no només aquesta 
legislatura, sinó l’anterior, on tothom parla de l’atenció primària i comunitària com el 
centre de l’atenció sanitària, però després no li donem aquest pes en la priorització de 
polítiques ni en la priorització econòmica. És evident que és necessari que..., si l’atenció 
primària ha d’estar al centre, el seu pes relatiu ha d’augmentar en els pressupostos, i s’ha 
de visibilitzar de manera clara que aquesta és la porta d’entrada al sistema de salut de 
tota la població.

Per tant, nosaltres entenem o donem suport a aquesta proposta de resolució, malgrat 
que en alguns punts no compartim alguns dels elements i, per tant, no votarem. És a dir, 
en el punt número 5 ens abstindrem, perquè no acabem de tenir clar exactament què és 
el que busca, què és el que estem potenciant, si una atenció pública o com donem més 
capacitat de gestió als seus professionals, assumint que hi ha un cert risc de pèrdua d’ai-
xò i de capacitat després de previsió i planificació per part de l’Institut Català de la Sa-
lut o el Servei Català de la Salut. I, per tant, per nosaltres queda ambigu i, per tant, ens 
abstindrem.

I en el punt número 7, a diferència..., no?, és a dir, el Partit Popular parlava del tema 
d’abandonar el model de gestió gerencial. Nosaltres, potenciar encara més l’autonomia 
de gestió és un element que no creiem..., i considerem que ha de ser tot el contrari o que 
hem de vigilar quan parlem d’autonomia de gestió. Per tant, votarem en contra, malgrat 
que compartim que és necessària la participació dels professionals i les professionals en 
la planificació. Però el terme de..., o com s’està treballant en l’autonomia de gestió és un 
element que no compartim i, per tant, votarem en contra.

La resta de la proposta de resolució la votarem a favor. Per tant, demanaríem votació 
separada del punt 5 i del punt 7, que no es poden votar conjuntament.

El vicepresident

Gracias. Para posicionarse por las enmiendas y aclarar los puntos finales, tiene la 
palabra la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Àngels.

Àngels Martínez Castells

Ens partirem el temps per..., si no et sap greu, però jo contestaré exactament al punt 
3. Estic d’acord amb que d’alguna manera té referència amb el que hem transaccionat 
sobre prendre mesures necessàries per tendir a equiparar les condicions salarials, però 
és que aquí el que estem dient és que es retribueixi dignament la feina dels professionals 
i les professionals. I, per tant, aquesta retribució digna entra perfectament..., és a dir, no 
xoca en absolut amb la transacció que hem fet.
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No estem posant ni horitzons ni terminis, ni dient mitjanes; estem parlant senzi-
llament d’una reivindicació que és lògica i és l’abecé de tots els sindicats: una retribu-
ció digna. Per tant, jo, en aquest sentit, crec que l’hem de mantenir. I cobrir el cent per 
cent de les places dels professionals que es jubilen i baixes laborals..., «necessaris»; en 
aquest cas, sí que acceptaria que es posés la paraula. 

El vicepresident

No, como es para posicionarse por las enmiendas, dado que el punto 3 no lo retiran, 
pues pasaríamos al resto de posicionamientos sobre las enmiendas. Por favor...

Àngels Martínez Castells

Vale, entonces... Segueixo?

Albano Dante Fachin Pozzi

No, no.

Àngels Martínez Castells

Ah, no?

El vicepresident

Sí, simplemente para explicar las enmiendas y pues, si se aceptan, las que se aceptan 
o no. Sí puede seguir.

Àngels Martínez Castells

D’acord. Doncs, en tot cas, no acceptem la proposta perquè creiem que el sou digne 
és diferent d’establir...

Pel que fa referència al model de gestió gerencial actual, doncs, miri, a mi em sem-
bla que sí que, bé, segurament es podria haver..., sempre tot es pot expressar millor, però 
que el model gerencial actual, en alguns casos, és d’escàndol, i que nosaltres hauríem de 
ser els primers que hauríem de reconèixer aquest escàndol i que, per tant, això s’ha de 
canviar. I, bé, nosaltres ho hem dit així. No ha arribat, en aquest sentit, millora del text; 
molt disposats a millorar, però el fons de que hi han gestions gerencials –que vostès ho 
saben– que són absolutament impresentables, doncs, crec que sí que ho hem de canviar.

I els altres dos... (Veus de fons.) No, i deixa’m dir només una cosa molt breu; una 
cosa molt breu i després...

El vicepresident

Molt breu.
Àngels Martínez Castells
Brevíssima. Miri, aquí tenim un problema. Hi han dos mantres que crec que no 

fan bé a la vida parlamentària; un és «continuar revertint les retallades» i l’altre és 
«no acceptem res que comenci per “continuar revertint les retallades”». Jo no puc 
dir –jo no puc dir– si les retallades han disminuït en un zero coma no-sé-quants per 
cent, com em comentava abans la diputada Reguant, però a mi em sembla que hi han 
inversions que sí que estan demostrant que hi ha una certa reversió de les retallades. 
Que potser no arriben a compensar les retallades que es fan en altres... Però jo, de 
veritat, els demanaria com a persona que no està habituada a la vida parlamentària, 
que ve de fora, que ha participat durant molts anys en organitzacions defensores de la 
salut, que fugin dels mantres i intentem aconseguir el màxim d’unanimitats possible 
perquè la sanitat millori.

El vicepresident

Si us plau, el que procedeix ara, em sent?, és únicament dir una per una les esmenes, 
els punts..., el que s’accepta i el que no s’accepta, res més. Per tenir tots clar el que vo-
tem, perquè yo creo que tots tenim clar que el punt 1 s’ha transaccionat, tenim el text, 
s’ha llegit, però entre tanta intervenció demanaria, si us plau, concreció: «El punt tal, 
l’original; el punt tal, el...», etcètera, únicament així, si us plau. Diputado Albano Dante... 
Endavant.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. No, en la transacció 1, no hi entraré perquè més o menys nosaltres l’ac-
ceptem. Deixem el punt 3...

(Remor de veus.)
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El vicepresident

Seguimos el orden de las enmiendas presentadas. Entonces, la enmienda al punto 2, 
que es la enmienda 2, no la aceptan, he entendido yo cuando han hablado, pero querría 
dejarlo claro.

Albano Dante Fachin Pozzi

No.

El vicepresident

Esa, la enmienda 2, no se acepta, correcto.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí. L’únic que acceptem és la transacció 1.

El vicepresident

La transacció està clara. El punto 1 y la enmienda 1 están claros: la transacción. 
La enmienda 2 no se acepta.

Albano Dante Fachin Pozzi

No.

El vicepresident

Correcto. La enmienda 3...

Albano Dante Fachin Pozzi

La demanda de retirar el punt 3 no s’accepta.

El vicepresident

No se acepta la enmienda 3 tampoco, gracias.

Albano Dante Fachin Pozzi

I, a partir d’aquí, les úniques dues esmenes que s’accepten són la 8 i la 9. (Veus de fons.)

El vicepresident

Las relativas..., la 7 y la 8, que son las relativas...

Albano Dante Fachin Pozzi

La 7 i la 8.
El vicepresident
Las enmiendas 7 y 8, que son relativas a los puntos 8 y 9. Hemos...

Alba Vergés i Bosch

Disculpi. 

El vicepresident

Sí; diga, diputada.

Alba Vergés i Bosch

Respecte al punt 3, si no ho he entès malament, ells proposen deixar el punt i can-
viar «el 100 per cent» per «necessaris». Sí? (Veus de fons.) Clar, sí que ho podem fer. 
(Veus de fons.)

El vicepresident

Sí, de palabra, sí.

Alba Vergés i Bosch

Ho podem fer in voce, i, a més a més, si volen..., si vol la senyora lletrada els hi escri-
vim i ho signem. (Veus de fons.) D’acord, perfecte. Doncs, al punt 3 fem aquest canvi i, 
per tant, el podrem també recolzar.

És: «Retribuir dignament la feina dels seus i de les seves professionals i cobrir les 
places dels professionals que es jubilen i les baixes laborals necessàries.» O el «neces-
saris» el poses al davant. O sigui, treure «el 100 per cent» pels «necessaris».

El vicepresident

Sí, se puede hacer, puesto que había una enmienda. Entonces, sí se puede transac-
cionar. Bien. ¿Lo aceptan, el texto que acaba de leer la diputada? O mantienen el texto 
original en el punto 3, claro.
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Albano Dante Fachin Pozzi

Economía parlamentaria: mantenemos el punto 3 como está.

El vicepresident

Gracias –gracias. Entonces, vamos a ver una cosa. Desde la Mesa hemos intentado 
hacer una agrupación de puntos para intentar no votar punto por punto, que sería..., a 
ver si lo podemos conseguir. Entiendo..., el Grupo de Ciutadans me dice que el punto 1 
tendría que votarlo aparte; el Grupo de Catalunya Sí que es Pot pide votación separa-
da del punto 5 y el punto 7..., Catalunya Sí que es Pot otra vez, disculpen: CUP - Crida 
Constituent –disculpen. Del punto 5 y el punto 7 pide votación separada el Grupo de 
las CUP, y por parte del Grupo de Junts pel Sí me indican si pueden votarse conjunta-
mente, pregunto, los puntos 4, 5, 6, 8, 9, y por otra parte... (Veus de fons.) El 5, perdón, 
ya está aparte; o sea, los puntos 4, 6, 8, 9, si pudieran votarse juntos, y por otra parte los 
puntos 2, 3 y 10, puesto que el 7 también se ha pedido separado.

Marisa Xandri Pujol

El 7 separado, ¿no?

El vicepresident

El 7 separado; 1, 5 y 7 separados; 1, 5 y 7 independientes. Y luego por otro lado los 
puntos 4, 6, 8, 9, y los puntos 2, 3, 10. Si podemos hacerlo así ahorraríamos algo de 
tiempo. Entonces, pasamos a la votación del punto...

Alba Vergés i Bosch

Perdona, ¿has dicho 2, 6, 10?

El vicepresident

2, 3, 10.

Alba Vergés i Bosch

Ah, vale. Perfecte, ja està.

El vicepresident

2, 3, 10, que era lo que habían indicado.
Entonces, pasamos a la votación del punto número 1, que es la transacción.
¿Votos a favor?
Quince votos a favor, del Grupo de Junts pel Sí, PP, CUP - Crida Constituent y Ca-

talunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Seis, de Ciutadans y Partido Socialista.
¿Abstenciones?
No hay, en este caso.
Y, por tanto, queda aprobado el punto número 1.
Pasamos ahora a la votación del punto número 5. (Remor de veus.) Por favor, el pun-

to número 5.
¿Votos a favor?
El punto número 5.
Tenemos 20 votos a favor, de los grupos de Junts pel Sí, Ciutadans, Socialistas, Ca-

talunya Sí que es Pot y Partido Popular.
¿Votos en contra del punto número 5?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Pasamos ahora a la votación del punto número 7.
¿Votos a favor del punto número 7?
Ocho votos a favor, de Ciutadans, Partido Socialista y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra del punto número 7?
Trece votos en contra, de Junts pel Sí, Partido Popular y CUP - Crida Constituent.
No hay abstenciones en este punto, entiendo.
Pasamos ahora a la votación conjunta de los puntos 4, 6, 8 y 9.
¿Votos a favor?
Hay unanimidad, en este caso.
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Pasamos, por tanto, a la votación de los puntos 2, 3 y 10.
¿Votos a favor?
Once votos a favor, de Ciutadans, Partido Socialista, Catalunya Sí que es Pot, Parti-

do Popular y CUP - Crida Constituent.
¿Votos en contra?
Diez votos en contra, de Junts pel Sí.
Abstenciones no hay.
Entonces, estos tres puntos quedan aprobados también; los puntos 2, 3 y 10.
Y ya hemos finalizado este punto del orden del día. Pasamos al punto siguiente y ha-

cemos cambio de presidencia.
Gracias.

La presidenta

Doncs, continuem amb l’ordre del dia, que és l’últim punt que tenim, que em sembla 
que és el número 16, que és la Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’ur-
gències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni

250-00369/11

Aquesta proposta està presentada per diferents grups i, per tant, en primer lloc, li 
dono la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, al diputat Jorge Soler. (Veus de 
fons.) No?

Martín Eusebio Barra López

Perdón, pero yo le pediría, presidenta, si puede ser posible que, en primer lugar, to-
mara la palabra el Grupo Socialista, puesto que fue el que promovió inicialmente esta 
propuesta de resolución, si no tiene usted inconveniente, y luego hablaría yo.

La presidenta

D’acord. Doncs, li dono la paraula..., ja que el seu company del Grup de Ciutadans 
és tan generós, li dono la paraula al diputat Jordi Terrades, del Grup Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Agrair-li al Grup de Ciutadans aquesta deferència.
Mirin, l’Hospital de Sant Celoni és un hospital que dona cobertura a una vintena de 

pobles i ciutats del Vallès Oriental i de la Selva, allò que es coneix com el Baix Mont-
seny, on té una població infantil d’unes disset mil persones. És una comarca, un territori 
que està en creixement en els darrers anys. I entre els serveis de l’Hospital de Sant Celo-
ni, que jo crec que és just reconèixer que dia rere dia el seu nivell assistencial va crei-
xent, els serveis d’urgències pediàtriques no estan dintre de la cartera de serveis. A les 
nits o els caps de setmana, quan els centres d’atenció primària estan tancats, les perso-
nes que tenen alguna necessitat s’han de desplaçar o bé a l’Hospital General de Grano-
llers o bé a la ciutat de Girona.

De fet, aproximadament el 12 i mig per cent de les urgències pediàtriques que s’ate-
nen a l’Hospital de Granollers –dades de l’any 2015– són provinents d’aquesta àrea; 
moltes, evidentment, derivades del mateix Hospital de Sant Celoni, que no pot atendre 
aquestes necessitats.

Hi ha una preocupació real de les mares i els pares del Baix Montseny. De fet, hi ha 
un grup de pares i mares que són els que han inspirat aquesta proposta de resolució que 
ha estat signada conjuntament per diversos grups parlamentaris, i per això l’hem pre-
sentada. Som conscients que això vol dir més recursos al servei públic de salut, i sobre-
tot més recursos a l’Hospital de Sant Celoni per millorar el seu nivell assistencial.

De fet, ahir en el dictamen de la Llei de pressupostos que va sortir de la Comissió 
d’Economia es va incorporar aquesta previsió. Però, malgrat això, hem volgut mantenir 
aquesta proposta a la Comissió de Salut, atès que el Ple de pressupostos encara no s’ha 
celebrat, i si avui és aprovada en comissió aquesta proposta de resolució, el que farem 
serà seguir-li posant deures al Govern per millorar el servei públic de salut al Vallès 
Oriental.
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La presidenta

Ara sí que em sembla que li puc passar la paraula al diputat de Ciutadans, al senyor 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Muchas gracias, presidenta. Simplemente para anunciar nuestro voto favorable a 
esta propuesta de resolución, como no podía ser de otra manera.

Yo creo que el diputado lo ha explicado tan bien hoy como el día que nos reunió a 
los distintos grupos junto con unas madres y unos niños que vinieron a visitarnos y a 
dejar muy clara la necesidad que había de ampliar este servicio en el Hospital de Sant 
Celoni. Y, como digo, todo nuestro apoyo para esta justa reivindicación.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, l’altre grup proposant, que em sembla que és Catalunya 
Sí que es Pot. El diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, jo també seré molt breu. Això respon a una visita que vam tenir i que va ser molt 
didàctica, per dir-ho d’alguna manera, de les necessitats d’aquella zona. Hi ha allà un 
dels presents també; riu perquè a més va ser molt..., no només didàctica, sinó que va ser 
molt interessant. Hi havien els usuaris –els usuaris–, hi havien molts nens en aquella 
reunió –i nenes.

I res, per acabar, a banda de tot el que s’explica en l’exposició de motius, vull també res-
saltar que això passa en una zona, en una comarca on hi han tota una sèrie de necessitats sa-
nitàries, és a dir, de salut, en aquest sentit. I, per tant, qualsevol millora, a banda de la millo-
ra concreta, és especialment important, tenint en compte el lloc geogràfic on es produeix.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara, pel Grup del Partit Popular, té la paraula la diputada Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Sí; gràcies, presidenta. Bé, tant l’exposició de motius com el que ja han dit els dife-
rents grups parlamentaris, com el col·lectiu de Mares del Montseny van exposar en el 
seu dia a les diferents formacions..., doncs, queda evident que hi ha una problemàtica 
amb aquest hospital, no? Una problemàtica que afecta els més vulnerables i sobretot 
–i ens hi feien referència, no?– aquelles famílies que no disposen de vehicle, que no 
tenen cotxe. Clar, aquí s’agreuja el problema perquè s’han de desplaçar, doncs, a uns 
quants quilòmetres de distància del municipi on estan.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta que hem presentat conjuntament 
amb la resta de partits polítics.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pels grups no proposants, en primer lloc, té la paraula la 
diputada de la CUP - Crida Constituent, Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Molt breument. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de re-
solució, entenent que no és només una qüestió de que van venir de visita, perquè de vi-
sita ve molta gent, i no per això presentem propostes de resolució contínuament, sinó 
perquè entenem que és una necessitat que respon a unes necessitats i que cal començar 
a treballar per això.

I també faré un altre parèntesi. És a dir, és evident, i s’ha dit, i això seria en un al-
tre debat, no?, però que ahir algunes coses es van incorporar a la Llei de pressupostos, 
però també tothom sap que es van incorporar segons disponibilitats pressupostàries i 
que acaben sent brindis al sol. Que, per tant, no comencem a barrejar les coses i siguem 
clars i sincers també amb tothom. Que marquen tendència i marquen cap a on hem de 
caminar, però que tampoc per això ara en fem fetitxisme, de tot.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Jordi Cuminal.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, vull donar les gràcies a la portaveu de Junts 
pel Sí, la Montse Candini, i a la resta de companyes del grup parlamentari. I no dic 
«companyes» per allò de forçar el discurs del llenguatge, com fan alguns, sinó perquè 
en aquest cas els que componen el grup..., els representants del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí en aquesta comissió, tots, són dones, no? I, per tant, en aquest sentit agrair, 
com a diputat que viu a Sant Celoni, que soc fill de Sant Celoni, doncs, poder donar de 
viva veu i en persona una bona notícia pel que s’ha anat comentant ara, que és bona no-
tícia per a la gent de Sant Celoni, per als infants de Sant Celoni, però també per a tots 
els pobles del voltant de la comarca del Baix Montseny. I, en aquest sentit, jo crec que 
quan tens oportunitat de donar una bona notícia, doncs, agrair la possibilitat de fer-ho.

També en aquest sentit, ja sense recordar la visita de les mares i els fills i filles que 
van omplir les taules de la sala, etcètera, també dir que avui és el primer aniversari de 
la fundació del col·lectiu Mares del Baix Montseny. Per tant, en aquest sentit crec que no 
hi hauria millor regal, si no es mal interpreten les paraules, doncs, que a una causa que 
ha sigut activa durant més d’un any, el dia just del primer aniversari de la seva fundació, 
el Parlament de Catalunya els doni una bona notícia.

Nosaltres no vam subscriure, d’entrada, la proposta de resolució. Hem tingut reu-
nions amb tots els grups, s’ha treballat amb el Govern, s’ha parlat amb l’entitat. I aquí, 
doncs, agafant una mica el fil del que deia la representant de la CUP - Crida Constitu-
ent, no?, la proposta de resolució és genèrica, és a dir, allò de..., i el que s’aprova en els 
pressupostos també, en base a pressupostos. I nosaltres en aquest sentit..., estic content 
de..., i agrair l’esforç del Govern i de poder votar que sí en aquesta proposta de resolu-
ció, perquè entenem perfectament la filosofia amb la qual..., més enllà del possible tec-
nicisme que pugui haver-hi en aquesta PR o en l’aprovació dels pressupostos, la filosofia 
que es defensa: i és que quan uns pares tinguin un infant amb problemes a Sant Celoni, 
doncs, si van a l’hospital fora de les hores habituals trobin una resposta a l’Hospital de 
Sant Celoni i no hagin d’anar d’entrada a l’Hospital de Granollers. I això, amb aquesta 
aprovació, doncs, és el que fem. I en aquest sentit nosaltres creiem que, per ser honestos, 
i agafant el fil del que es deia per part de la CUP, doncs, proposarem una proposta de 
resolució més endavant, que jo crec que seria interessant que la poguéssim fer conjunta-
ment, ja que tots votem a favor, per mirar de concretar una mica quan diem «ampliar» i 
en les mesures pressupostàries concretes, doncs, de què estem parlant, no? 

I en aquest sentit nosaltres creiem que el que el Govern planteja és un gran avanç res-
pecte a l’ampliació de les urgències pediàtriques a Sant Celoni, que és: més enllà de les 
hores que els dies laborables, de nou a nou de la nit, està obert, doncs, ara també poder 
dir que els dies festius i els caps de setmana de nou a nou estarà obert; i tots els dies de 
l’any, fora d’aquestes hores que ara estarà obert, hi haurà una coordinació amb l’Hospital 
de Granollers perquè també hi pugui haver diagnosi a distància, videoconferències, diag-
nosi d’imatge, això, a distància, etcètera, que, per tant, farà que augmenti molt l’ampliació 
de les urgències pediàtriques a Sant Celoni i a la comarca del Baix Montseny.

Per tant, anunciem que farem aquests passos. I reiterar una vegada més, doncs, la 
celebració, la felicitació a tothom que ho ha fet possible i l’agraïment a tots els grups. 

I hi votarem a favor, com no podia ser d’una altra manera.
Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ningú s’ha de posicionar de cap esmena.
Per tant, podem passar a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Acabem aquesta Comissió de Salut. I ja està.
Es tanca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i cinc minuts.
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