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Sessió 25 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les nou del matí i onze minuts. Presideix 
Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, i de la 
secretària, Montserrat Vilella Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Anna Figueras i Ibàñez, Montserrat Fornells i Solé, M. Assumpció Laïlla i Jou, 
Àngels Ponsa i Roca, Irene Rigau i Oliver, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Maria Rosell i Medall, 
pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i 
Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Mon-
taña, 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 i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura i Anna Gabriel i Sabaté, pel G. P. de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 

sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries (tram. 354-
00058/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb implant co-
clear (tram. 250-00562/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 216, 31).

3. Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris (tram. 250-
00563/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 216, 32; esmenes: BOPC 
254, 21).

4. Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari (tram. 
250-00589/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 19; esmenes: BOPC 261, 9).

5. Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari (tram. 250-00590/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 228, 20; esmenes: BOPC 261, 9).

6. Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris 
(tram. 250-00591/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 22; esmenes: BOPC 261, 10).

7. Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb perso-
nal sanitari (tram. 250-00600/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
233, 43; esmenes: BOPC 274, 24).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels Magraners de Lleida (tram. 
250-00608/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 239, 89; esmenes: BOPC 274, 25).

El vicepresident

Bon dia a tothom. Comencem la sessió de la Comissió de Salut d’avui.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Salut sobre el Pla 
integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries 

354-00058/11

El primer punt de l’ordre del dia (veus de fons)... –sí, tenim el secretari– és la sol·lici-
tud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla 
integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries, que va ser presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

S’ha de votar, aquesta sol·licitud de compareixença. Podem passar a la votació o 
s’aprova per assentiment? (Pausa.) Queda aprovada, doncs, per assentiment.
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I ara demanaria, d’acord amb l’article 54.4 del Reglament, l’ampliació de l’ordre 
del dia per substanciar aquesta compareixença, aquesta sol·licitud informativa, com a 
punt 2 de l’ordre del dia d’aquesta comissió. Es pot aprovar, aquesta ampliació de l’or-
dre del dia, per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Queda, doncs, aprovada.

I cridem el conseller perquè vingui a fer la compareixença.
(Pausa llarga.)

Sessió informativa amb el conseller de Salut sobre el Pla integral per a 
millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries

354-00067/11

Bé. Comencem, doncs, el punt 2 de l’ordre del dia. I donem la benvinguda a l’ho-
norable conseller Antoni Comín Oliveres i al senyor Josep Maria Argimon Pallàs, que 
l’acompanya a la taula, i a la resta de persones que l’acompanyen, del departament. Se-
nyor conseller, com ja sap, té una hora...

El conseller de Salut (Antoni Comín Oliveres)

Molt bé.

El vicepresident

...màxim (el vicepresident riu), si és possible. Quan vulgui, té la paraula.

El conseller de Salut

Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies, president. Com saben vostès, aquesta comparei-
xença, a diferència de la majoria de compareixences que hem fet en aquesta comissió, 
no l’hem volgut fer, deliberadament, a petició pròpia, a petició del Govern, sinó que ens 
ha semblat millor fer-ho amb el format d’acceptar una petició de compareixença que va 
fer, en el seu moment, el Grup Popular d’aquesta comissió.

Saben vostès que la nostra voluntat pel que fa al tema de les llistes d’espera és d’in-
formació permanent, de màxima transparència. Per tant, l’interès nostre per informar 
sobre aquesta matèria és constant. Saben que fins ara..., després detallaré en aquest sen-
tit alguna mesura nova que s’ha decidit, però fins ara el que fèiem era, com a mínim, 
una roda de premsa semestral en què explicàvem el tall semestral de llistes d’espera. 
Per tant, és costum, és iniciativa, és voluntat del departament informar sobre aquesta 
qüestió.

Però vam considerar que, per salut democràtica, és interessant acceptar les peticions 
de compareixença que fa l’oposició; ens sembla una pràctica molt vàlida. Intentem, 
en aquest sentit, des del Departament de Salut, creure en el paper del Parlament. Per 
exemple, vam fer, si ho recorden vostès, una compareixença –aquesta sí a petició prò-
pia– d’avaluació del primer any de mandat davant de la mateixa comissió, sempre amb 
aquesta voluntat de donar-li el rol que entenem que pertoca a la comissió com a espai de 
seguiment, control i fiscalització, fins i tot, de l’acció governamental. Ens sembla que és 
molt saludable.

I, en aquest sentit, també ja vaig anunciar en el seu moment que algunes de les pe-
ticions de compareixença que s’havien fet des de l’oposició des de l’inici de mandat te-
níem la voluntat d’atendre-les, i aquesta és una d’elles, concretament del Grup Popular.

Entenc que aquesta petició de compareixença el Grup Popular la va fer en coherèn-
cia amb la presentació d’una proposició de llei que va fer el mateix Grup Popular sobre 
llistes d’espera, que en el seu moment es va debatre, va haver-hi el debat de totalitat en 
el Ple del Parlament. Es va votar i no es va tramitar, però entenc que, per tant, aquesta 
petició anava en la línia també de poder explicar, per part d’aquest grup, la seva propos-
ta amb relació a les llistes d’espera. Molt bé.

Saben vostès també que les llistes d’espera en aquests moments són una de les de-
mandes centrals de la societat catalana i dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
quan es refereixen al seu sistema de salut. El nostre sistema de salut –ho hem explicat 
desenes de vegades– és un sistema de salut molt ben valorat, tant en termes interns com 
en termes externs, tant en termes subjectius com en termes objectius.

És a dir, tots els indicadors dels quals disposem per avaluar la qualitat i l’equitat del 
nostre sistema de salut coincideixen, i són molts i molt diferents. Coincideixen a dir que 
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és un sistema d’alta qualitat, és a dir, que els resultats en salut del nostre sistema de salut 
són bons, i, pel que fa a la xarxa assistencial, un sistema equitatiu, la qual cosa no vol 
dir –aprofito i faig un parèntesi– que la nostra xarxa assistencial sigui capaç de reme-
tre per ella mateixa les importantíssimes i inacceptables desigualtats en salut que tenim 
avui a Catalunya. D’això també n’hem parlat de manera reiterada, en aquesta comissió i 
en conferències públiques.

Són dues realitats que van simultàniament. Per un cantó, tenim unes desigualtats en 
salut avui a Catalunya inacceptables en una societat que cregui en el dret a la salut, 
en una societat que creu en la vocació igualitària d’un dret com el dret a la salut –de 
fet, tots els dret tenen una vocació igualitària. No es pot assistir impassiblement a les 
desigualtats en salut que tenim avui a Catalunya, que s’expressen bàsicament en la di-
ferència d’esperança de vida que hem explicat repetidíssimes vegades, que és de vuit 
anys entre..., si ho pensem en termes de municipis. Els municipis amb una esperança 
de vida més baixa de Catalunya són Sant Adrià de Besòs i el Prat, el municipi amb una 
esperança de vida més alta de Catalunya és Sant Cugat del Vallès; estan a divuit quilò-
metres, i entre aquests divuit quilòmetres hi ha vuit anys de diferència en l’esperança 
de vida.

Per un cantó, tenim això, i resoldre això..., saben totes les ciències socials i tots els 
experts en salut del món que no es fa des de la xarxa assistencial. Per resoldre aquestes 
desigualtats s’ha de treballar sobre les causes d’aquestes desigualtats, que són el que 
es coneix com els «determinants socials», i, per tant, cal un projecte d’estat del benestar 
potent que permeti reduir les desigualtats econòmiques, laborals, culturals i socials en 
general. Sense aquesta feina de reducció de les desigualtats econòmiques socials i labo-
rals, no reduirem les desigualtats en salut. I, per tant, tenim tot el treball de salut a totes 
les polítiques, tenim totes les polítiques de salut pública i tenim el Pinsap, etcètera.

Això és compatible amb el fet que la nostra xarxa assistencial és una xarxa terri-
torialment equitativa, i aquestes desigualtats en salut que es troba, quan les entoma, la 
nostra xarxa assistencial, no només no les incrementa –la qual cosa és la prova de que 
la xarxa assistencial és equitativa–, sinó que tendeix a pal·liar-les, en la mesura que la 
xarxa assistencial, un cop es troba les desigualtats, té capacitat per disminuir-les, ho fa, 
però amb aquesta capacitat que té la xarxa assistencial, limitada, de pal·liar unes des-
igualtats en salut que ja s’han produït –que ja s’han produït–, eh?

Molt bé. Que això serveixi de marc general per dir que, tot i les desigualtats en salut 
que hi ha avui al nostre país, els indicadors ens diuen... Per exemple, el Plaensa, una va-
loració subjectiva per part dels ciutadans que són atesos al sistema de salut, ens diu: «El 
nostre sistema sanitari té un vuit i mig sobre deu», diuen els ciutadans; l’Esca, l’enques-
ta de salut de Catalunya, on es pregunta als ciutadans de Catalunya per la valoració que 
fan del seu sistema de salut, dona uns resultats molt positius.

Un indicador encara més irrebatible, podríem dir-ho així, és la Central de Resultats. 
La Central de Resultats ens permet veure els resultats en salut de cada servei, de cada 
hospital de Catalunya cada any. I la Central de Resultats ens confirma que els resultats 
en salut de Catalunya, comparats en termes europeus, són dels millors d’Europa.

Valoracions externes: l’informe al qual ja he fet referència repetidament les últimes 
setmanes de la Comissió Europea sobre desenvolupament regional, on es valora el siste-
ma de salut de Catalunya com un dels vint millors sistemes de salut en termes de regió, 
en termes interregionals a Europa, etcètera.

És a dir, hi ha una quantitat rellevant de radiografies, fotos del nostre sistema de sa-
lut molt diverses –internacionals, internes, subjectives, objectives–, i totes apunten a la 
mateixa direcció: Catalunya té un sistema de salut bo, però –i ara em centro en el però– 
aquest sistema de salut té alguns problemes, i no tinc cap inconvenient en fer servir la 
paraula «problema». I un d’ells, i un dels que és més sentit i més expressat públicament, 
lògicament per part de la ciutadania, és el temps d’espera, el temps d’espera per a l’ac-
cés: a les consultes externes, a la visita a l’especialista, a les proves diagnòstiques, a una 
intervenció quirúrgica quan és necessària...

Llavors, això fa que els partits polítics d’aquesta cambra, sensibles a les preocupa-
cions de la gent i responsables, hagin fet d’aquest tema un tema central. A saber, quan es 
va iniciar la negociació del que es va conèixer com «el pla de xoc» entre el Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el primer 
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tema que va posar la CUP sobre la taula en el capítol de salut van ser les llistes d’espe-
ra. I va ser un dels punts centrals de la negociació entre la CUP i Junts pel Sí en aquell 
procés de diàleg i d’intentar construir un acord sobre quines havien de ser les prioritats 
polítiques per al mandat que en aquell moment començava.

Llistes d’espera estava en el centre del document que va posar la CUP sobre la taula, 
del fil a l’agulla, de la mateixa manera que llistes d’espera estava en el centre del pro-
grama electoral de Junts pel Sí. I per aquest motiu un dels principals compromisos del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí en el pla de xoc és el compromís relatiu a les llistes 
d’espera, el que després hem conegut com a «pla de xoc sobre llistes d’espera».

I això no és en absolut incompatible amb que, des d’altres grups parlamentaris, 
d’aquesta qüestió –jo diria de la totalitat dels grups parlamentaris– se n’hagi fet propos-
ta, seguiment, debat... I això, efectivament, també és coherent amb el fet que un grup 
com el Partit Popular, doncs, hagi presentat el seu projecte de llei sobre llistes d’espera.

Jo em centro en l’explicació del que és en aquests moments l’estat de la situació i en 
el que és en aquests moments l’activació, ja, ara sí, del pla de xoc de llistes d’espera, un 
cop disposem de pressupost, perquè, com saben vostès, des del principi el Govern ha 
estat en aquest sentit molt sincer, molt clar, molt explícit, i des del principi hem explicat 
que la part més rellevant del pla de xoc de llistes d’espera consisteix en fer més activi-
tat, que l’activitat requereix més recursos i que aquest increment de recursos era impos-
sible sense el nou pressupost. I per aquesta raó sempre hem vinculat –no per gust ni per 
decisió, sinó perquè hi està estructuralment inherentment vinculat– el pla de xoc de llis-
tes d’espera amb el fet de disposar d’un nou pressupost. I, per tant, la segona part de la 
meva intervenció anirà dirigida a explicar en quins termes s’està desplegant en aquests 
moments el pla de xoc de llistes d’espera, ara que ja disposem del pressupost, des de fa 
algunes setmanes.

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

Abans, però, permetin-me que entrem en el que seria la presentació. Quins han de 
ser –quins han de ser– els principis evidents d’un projecte de reducció de les llistes d’es-
pera avui a Catalunya? El de l’equitat: és a dir, tots els ciutadans que estan en una situa-
ció clínica idèntica han de tendir a esperar el mateix temps, l’equitat en termes de temps 
d’espera a igual situació clínica, eh?, i la igualtat en termes territorials: tots els ciutadans 
han de disposar de temps d’espera similars independentment de quin sigui el punt del 
territori en el que visquin.

En segon lloc, la transparència –la transparència–, que té dos reptes, inclou dos rep-
tes: un, la voluntat de transparència –per tant, la voluntat de publicar les dades–, i un 
repte més tècnic, ja no tant de voluntat política, que és la claredat i l’endreça de les da-
des que es publiquen, perquè els sistemes de registre en una societat amb milions de 
ciutadans no són tan automàtics ni tan senzills com es pugui pensar, i moltes vegades 
la claredat de les dades no depèn de la bona fe o la mala fe del planificador, ni de les 
institucions, ni dels gerents dels centres, ni de les organitzacions sanitàries, cadascuna 
d’elles considerada aïlladament, sinó que depèn precisament de la pulcritud en la gestió, de 
la capacitat per registrar adequadament la informació.

I en aquest sentit s’està fent un esforç, en aquest pla de xoc, també molt gran, a part 
de per posar-hi voluntat, per posar rigor per part de les organitzacions a l’hora de pro-
porcionar la informació que ens permeti comunicar quin és el temps d’espera i quines 
són les persones que avui estan esperant una prova, una visita o una intervenció quirúr-
gica a Catalunya. Per tant, gestió. La transparència demana dues coses: voluntat i gestió. 
Sense gestió n’obtindríem confusió: seríem molt transparents però amb una informació 
no prou clara. I, per tant, perquè no hi hagi confusió, cal un gestió rigorosa.

Una altra qüestió de marc general que crec que és important tenir en compte és que, 
des del primer moment en què vam arribar –i això ja ho vam discutir en el moment del 
pla de xoc amb el Grup Parlamentari de la CUP–, ens va semblar que el més equitatiu 
a l’hora de posar objectius de reducció de les llistes d’espera era centrar, en la mesura 
del possible, aquests objectius de reducció no tant en el nombre de persones, sinó en el 
temps d’espera de les persones. És a dir, amb els mateixos recursos, per dir-ho d’una 
manera molt simplificada, es pot reduir el nombre de persones que esperen en una llista 
a la meitat, posem per cas, o pots mantenir el mateix nombre de persones, pots man-
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tenir la ena, però reduir el temps d’espera de totes les persones de la llista a la meitat. 
Simplificant, eh?, després les dades fines no tenen aquesta equivalència.

Però, com a principi general, ens semblava que era molt més important que tothom 
esperés menys que no pas que unes persones deixessin d’esperar i unes altres seguis-
sin esperant el mateix que esperaven fins ara. És a dir, si el que donem és menys temps, 
si el que posem quan aportem recursos i activitat és menys temps, la pregunta que ens 
havíem de fer és com repartim aquest temps: aquest «menys temps» el donem tot a uns 
quants, o aquest «menys temps» el repartim entre tothom? I, evidentment, la solució 
més equitativa és la segona.

Això sembla un tecnicisme, però és una decisió molt rellevant, perquè vol dir que 
tot el projecte de reducció de les llistes d’espera està pensat en termes de reducció dels 
temps d’espera de la gent que espera. Això té menys venda mediàtica, perquè el marc 
mental dominant avui encara és: «Sis-cents mil catalans estan avui esperant una vista 
a consultes externes.» I segurament, en termes de venda mediàtica, doncs, queda mi-
llor aconseguir, al cap d’un any, que aquests 600.000 siguin 300.000, i poder dir: «Ho 
veu? Hi havien 600.000 persones esperant i ara en tenim 300.000. Fabulós.» I mai hem 
anat en aquesta direcció. Mai hem volgut treballar amb aquest tipus d’objectius, que 
ens sembla més de cara a la galeria, tot i que seria important reduir a la meitat les per-
sones, però ens sembla encara molt més equitatiu i molt més important poder dir: «Les 
600.000 persones, que avui potser són 500.000 i escaig, totes elles esperen la meitat del 
que esperaven abans –totes elles esperen la meitat del que esperaven abans.» I aquesta, 
per tant, és la filosofia del pla de xoc.

Per tant, deuen recordar vostès –això ho faig només a mode de recordatori– que 
els objectius principals, no únics, del pla de xoc eren la reducció, en la línia que esta-
va dient, d’un 50 per cent del temps mitjà d’espera en proves diagnòstiques, d’un 50 
per cent del temps mitjà d’espera en primeres visites a l’especialista. En quin termini? 
A dotze mesos de l’inici del pla de xoc. Per tant, si el pla de xoc comença amb la publi-
cació del pressupost –que ara no recordo la data exacta de la publicació del pressupost 
en el DOGC–, doncs, aquests objectius s’han d’avaluar, s’haurien d’haver complert al 
cap de 365 dies des de la publicació del pressupost.

Hi ha un tercer objectiu, que és absorbir l’increment –ara sí– en nombre de perso-
nes que es derivarà dels dos primers objectius: com que la llista diagnòstica redueix 
el temps d’espera, la indicació de proves quirúrgiques és evident que s’incrementarà. 
I quan vam analitzar el pla de xoc en vam fer una estimació, quan vam tenir les pro-
postes sobre la taula en vam fer una estimació i vam dir: quin és l’increment de la llista 
quirúrgica en nombre de persones esperat a conseqüència dels dos grans objectius que 
ens posem, que són la reducció a la meitat del temps d’espera de la fase diagnòstica? 
Estimem, i és una estimació, que aquest increment de la llista serà d’un 10 per cent de 
la llista quirúrgica. Doncs, bé, la segona part del pla de xoc és l’absorció d’aquest incre-
ment. Per tant, quan es diu «reduir un 10 per cent els pacients en llista d’espera per a 
intervenció quirúrgica», això vol dir absorbir l’increment previst.

Fixin-se que l’altre element, per tant, rellevant d’aquests objectius és que es posa el 
focus no només en el temps –que és un dels dilemes que s’havia de decidir, si ens cen-
tràvem en el temps o en la ena–, sinó que es posa el focus en la fase diagnòstica. Per 
diverses raons; la més important d’elles és perquè entenem que, des del punt de vista de 
la psicologia del pacient, és l’espera més dura –és l’espera més dura. Quan el pacient no 
ha estat visitat per l’especialista, encara no sap exactament què té; quan al pacient en-
cara no se li ha pogut fer aquella prova diagnòstica necessària, no té un diagnòstic, per 
tant, confirmat; aquella espera és una espera vinculada a la incertesa, i la incertesa és 
una situació que hauríem d’intentar superar en el màxim possible en el nostre sistema 
de salut. No cal que afegim incerteses per raons de gestió a aquelles incerteses que, de 
natural, són pròpies d’un procés assistencial. Per tant, «reducció de la incertesa» vol dir 
focalització del pla de xoc en la fase diagnòstica.

Això té a veure també amb el fet, que vostès coneixen, que, pel que fa a la llista qui-
rúrgica, hi ha dues llistes diferents: els procediments quirúrgics amb temps garantits i 
els procediments quirúrgics amb temps de referència. Els procediments quirúrgics amb 
temps garantits són aquells relatius a les vint-i-set intervencions quirúrgiques que tenen 
a veure amb patologies amb risc vital –vint-i-set. Què vol dir això? Que, un cop tu ja 
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tens el diagnòstic fet, cap diagnòstic greu serà objecte d’espera en la fase quirúrgica. Per 
tant, volem reduir el temps d’espera en la fase diagnòstica perquè a la fase quirúrgica, 
quan la intervenció quirúrgica és urgent, es faci urgentment. I això val per a vint-i-set 
procediments que tenen el temps garantit. I només hi ha espera rellevant a la fase qui-
rúrgica en les altres intervencions que no són relatives a patologies amb risc vital.

Per tant, siguem conscients que, quan focalitzem el pla de xoc en el temps d’espera 
a la fase diagnòstica, ho fem perquè el sistema ja regula el temps d’espera a la fase qui-
rúrgica. A la fase quirúrgica el temps d’espera ja està regulat, a partir del moment que 
diferenciem entre els temps garantits i els temps de referència. I com que la clau és el 
temps d’espera, el que havíem de fer era focalitzar-nos en l’espera d’aquella fase en la 
que no hi havia una regulació prèvia, perquè pel que fa a les primeres visites a l’especia-
lista i pel que fa a la fase diagnòstica no hi ha una diferenciació entre temps garantit i 
temps de referència, eh?

Per tant, aquestes són les raons que explicarien els objectius, que, al cap i a la fi, és 
la decisió central del pla de xoc: «Escolti, i per què, aquests objectius?» Són arbitraris, 
aquests objectius? Són els adequats? No són els adequats? Això ho podem discutir, però 
el que jo faig és exposar les raons que hi ha darrere dels objectius seleccionats. O, en tot 
cas, el que intento és que entenguin que aquests objectius han estat seleccionats a partir 
de raons que ens semblen molt sòlides, que són raons gens arbitràries i que són raons 
molt pensades.

I, per tant, aquests objectius no són uns objectius possibles igual com n’hauríem po-
gut triar uns altres de diferents. Ens semblava que aquests eren els objectius que real-
ment convenien: fase diagnòstica per raó de la incertesa del pacient, hi insisteixo, i fase 
diagnòstica com a centre del pla de xoc per raó de que els temps d’espera a la fase qui-
rúrgica ja estan adequadament regulats. Per tant, calia focalitzar-se en els temps d’espe-
ra de l’altra fase.

Un altre criteri prou evident, em sembla, i prou indiscutible en una gestió de les llis-
tes d’espera és que es prioritzin les persones en funció de criteris clínics, i, dins dels 
criteris clínics, un cop fet el grup de persones que tenen criteris clínics similars, prio-
ritzar d’acord amb criteris socials. Hi ha una ordre del Servei Català de la Salut que ja 
regula aquests criteris de priorització que, al seu torn, es basa en els criteris establerts 
per l’Aquas en un estudi de l’any 2012. És a dir, què vol dir «criteris clínics i socials»? 
És molt fàcil de dir, no tan fàcil de saber ni de decidir. I per aquesta raó tenim una agèn-
cia d’avaluació prestigiosa, l’Aquas, a qui l’any 2012 se li va fer l’encàrrec..., l’elabora-
ció d’un sistema de priorització dels pacients en llistes d’espera. Que, efectivament, se 
li va demanar: «Digui’ns vostè quins han de ser els criteris de priorització; quan parlem 
de criteris clínics, de quins criteris estem parlant, i quina ponderació han de tenir.» Per 
tant, l’Aquas va fer aquesta ponderació de criteris clinicofuncionals, de criteris de bene-
fici esperat i de criteris de rol social. Això té un pes: 23 per cent, 14, 15, 14, etcètera, i 
això es va normativitzar per mitjà d’una ordre del Servei Català de la Salut que es basa 
en aquesta ordre de l’agència d’avaluació.

Com els deia abans, pel que fa a la llista quirúrgica ja tenim una regulació, que està 
focalitzada en el temps d’espera. És el Decret 354 de l’any 2002, que és quan s’esta-
bleixen temps màxims d’accés per a catorze procediments quirúrgics, seleccionats en 
aquell moment segons el criteri de volum. I això es millora, es perfecciona, es canvia 
l’any 15, en què, podríem dir, disposem del marc normatiu que a nosaltres en aquests 
moments ens sembla l’adequat i el possible. Perquè, evidentment, nosaltres voldríem, 
doncs, miracles, com tothom, però de moment fem feina; mentre els miracles no arri-
ben, fem feina, en fem molta.

I en aquests moments, amb les capacitats assistencials i pressupostàries del depar-
tament, ens sembla que la regulació adequada és la de les ordres 101 i 102 de l’any 15, 
que, de fet, modifiquen el decret en els seus fonaments. Per què? Perquè passem de ca-
torze procediments a vint-i-set, però sobretot, sobretot, perquè la selecció d’aquests pro-
cediments ja no es fa d’acord amb un criteri de volum de pacients –«Quines operacions 
tenen més gent esperant?» «Posem-hi un temps màxim», no–, sinó que es fa segons 
criteris de rellevància clínica, que entenem que és el que toca, que implícitament ja hi 
eren, abans, però no estaven blindats a través d’una ordre.
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I, per tant, a partir de l’any 15, des de fa dos anys, a Catalunya la llei t’assegura una 
norma d’obligat compliment per part del sistema de salut, per part dels hospitals, per 
part del Servei Català de la Salut: t’assegura que tots aquells procediments oncològics 
excepte pròstata, bufeta i epiteliomes basocel·lulars tenen un temps màxim garantit de 
quaranta-cinc dies; els de pròstata i bufeta tenen un procediment de 60 dies; la cirurgia 
cardíaca valvular i coronària té un temps màxim de noranta dies –tres mesos–, i des-
prés hi ha cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, cent vuitanta dies.

Aquests són els vint-i-set procediments quirúrgics i aquests són els temps màxims 
garantits, que es compleixen en la totalitat dels pacients en vint-i-cinc dels vint-i-set 
procediments amb temps garantit. És a dir, aquesta ordre, excepte pròtesis de genoll 
i pròtesis de maluc, s’està complint per al 99,99 per cent dels casos. I quan no es com-
pleix el temps d’espera en un cas oncològic o en un cas de cirurgia cardíaca és per raons 
clíniques, no és per raons organitzatives, eh?

Per tant, només, en aquests moments, tenim el repte, i és prou conegut, de complir 
els temps d’espera de 180 dies sobretot per a la pròtesi de genoll, que en aquest grup de 
les vint-i-set patologies seria l’assignatura pendent, i una mica també per a la pròtesi 
de maluc, que serien les assignatures pendents, si ho dic bé, doctor (veus de fons), amb 
relació als vint-i-set procediments garantits.

Per a la resta –per a la resta– tenim un temps de referència, que és un temps que té 
un blindatge normatiu diferent, eh? I hi ha temps de referència per a tot: «per a la resta» 
vol dir per a la resta d’intervencions quirúrgiques, per a les proves diagnòstiques, per a 
la primera visita... A l’especialista és d’un any –d’un any.

Hi ha una instrucció, també, de l’any 16, d’ara encara no fa un any, del 27 de juny, 
sobre la informació que s’ha de facilitar a les persones que estan en el registre de llistes 
d’espera i de quina manera se les ha d’informar. Sobre això explicaré amb més detall 
quins són els objectius que tenim, que tenen que veure amb el que dèiem abans sobre la 
transparència.

Estat de la situació, per tant, balanç... (Veus de fons.) Potser sí, passem al 3 i després 
tiro enrere. (Veus de fons.) No, anem en l’ordre previst, perdona. (Veus de fons.)

Any 16: presentem el pla de xoc i expliquem els objectius per què nosaltres entenem 
que la part central del pla de xoc és més activitat, i, per tant, més pressupost, però no 
tot acaba aquí –no tot acaba aquí. I, per tant, el Pla integral per a la millora de les llistes 
d’espera sanitàries té altres apartats: un d’ells, el de la informació; un altre, el paper de 
l’atenció primària –important, molt important– en la indicació de proves, en la indicació 
de visites a l’especialista...; per una altra banda, la manera com el sistema de salut es re-
laciona amb el ciutadà en situació d’espera, registrat a la llista d’espera, i, finalment, el 
quart eix que els comentava, que és el de l’activitat.

Per què hi vam voler posar quatre capítols? Perquè vam voler deixar clar que, enca-
ra que no hi hagués pressupost, hi havia algunes coses que es podien fer igualment. És 
a dir, per no fugir d’estudi, vam voler deixar clar que hi havia accions de millora de la 
llista d’espera que es podien fer encara que no hi hagués pressupost. La més important, 
que és el quart eix, depenia del pressupost, fonamentalment, però les altres es podien 
fer amb una certa independència del pressupost. I per això hi vam posar dates, i per 
això vam dir: la millora en termes d’informació, a partir del 4 d’abril del 16 –els estic 
recordant compromisos de calendari que vam adquirir en el seu moment–; l’apodera-
ment de l’atenció primària, a partir del setembre de l’any 16 –ara explicarem amb detall 
a què es referia cadascun d’aquests eixos–; la proactivitat del sistema de salut, a partir 
de l’octubre de l’any 16.

I, per tant, quan fem balanç, també hem de fer balanç de fins a quin punt s’ha com-
plert o no amb aquells eixos del pla de xoc que no depenien del pressupost. No volem 
fer un rendiment de comptes del primer any de l’estil: «Com que no hi ha pressupost, 
nosaltres no hem de retre comptes sobre el pla de llistes d’espera.» No, encara que no hi 
hagi pressupost, podem rendir comptes sobre alguns dels eixos del pla de llistes d’espe-
ra que no depenien estrictament del pressupost.

Quan parlàvem d’informació més accessible, estàvem parlant de que el portal La 
Meva Salut expliqui al ciutadà quina és la seva situació des del punt de vista de l’espera 
–per a un procediment, per a una prova diagnòstica– i que l’informi també en cas de de-
rivacions entre centres. I això està en el portal La Meva Salut. I vostès poden parlar amb 
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qualsevol pacient avui a Catalunya i els explicarà que hi ha hagut un canvi, hi ha hagut 
una millora, i que en aquests moments, efectivament, el portal La Meva Salut, doncs, 
proporciona aquesta informació personalitzada.

A més a més, fins avui –i ara els explicaré també un pas que farem en aquest sentit– 
cada centre ha publicat semestralment quina és la seva llista, és a dir, el volum de pa-
cients en espera i el temps mitjà d’espera per a cada procediment quirúrgic, per a cada 
prova diagnòstica i per a cada visita a l’especialista. I vostès poden entrar a la web del 
Servei Català de la Salut, a la web dels centres, i, centre per centre, hi trobaran la infor-
mació publicada.

Apoderament de l’atenció primària. Quina era la idea central aquí? Quan parlem de 
34 milions, que hem vist dues transparències abans, ens referim a quina part del pres-
supost que en podríem dir «de consultes externes» es reserva per tal que sigui l’atenció 
primària, els metges de família, els que programin les visites a l’especialista d’acord 
amb els seus criteris de prioritat clínica i social.

És a dir, fins ara un metge de capçalera el que podia fer era marcar si una visita 
era preferent o no era preferent, i poca cosa més. El canvi en el que s’està treballant en 
aquests moments i que s’està desplegant i que està en procés de desplegament és –i ha 
sigut un canvi bastant revolucionari (el conseller riu), en termes de la continuïtat assis-
tencial, i bastant important en termes administratius– donar-li al metge de família, a la 
metgessa de família –m’agrada dir-ho en femení, perquè la majoria de metges de famí-
lia són dones–..., per tant, a les metgesses de família, donar-los la capacitat per progra-
mar directament la data i l’hora d’una visita a un especialista de l’hospital. I això no és 
fàcil, i això s’està fent en aquests moments.

Això, entre altres raons, requereix –fixin-s’hi– dos canvis importants: un canvi, si 
ho volen dir així, més cultural, és a dir, que això sigui ben vist, acceptat, ben entès, que 
sigui viscut com una millora per les dues parts concernides, tant pel metge de família, 
que n’és molt partidari..., suposo que vostès, els que ho coneixen directament, deuen sa-
ber que aquesta capacitat nova va ser molt ben rebuda per part dels metges de família, 
però que sigui també ben rebuda per part dels especialistes. Això, per un cantó.

I, després, demana canvis tecnològics, és a dir, demana que la interoperabilitat, en 
termes de sistemes d’informació i de programació, entre la primària i els hospitals, 
doncs, avanci –avanci. I per això és un objectiu, des del meu punt de vista, molt relle-
vant. Jo he tingut ocasió de parlar-ne de manera reiterada quan faig les trobades amb els 
equips d’atenció primària als diferents punts del territori, i, en general, hi insisteixo, és 
un canvi que els equips d’atenció primària veuen amb molt bons ulls, però que demana 
una adaptació des del punt de vista tecnològic que no es pot fer ni en un dia ni en dos. 
I en aquests moments s’està treballant en aquest sentit.

Proactivitat del sistema de salut. Això té a veure amb el desplegament de la instruc-
ció de la qual els parlava abans, relativa a les actuacions i a la informació que s’ha de 
facilitar a les persones incloses en el registre. Per tant, podríem dir que aquesta instruc-
ció és un pas endavant en l’objectiu de la millor informació, de la transparència i, com 
els explicava al principi, també per a més rigor en la gestió del registre, eh? La transpa-
rència, hi insisteixo, no és només un tema de voler publicar les dades, sinó de tenir les 
dades ben endreçades. I en un sistema tan complex i tan extens com és el nostre, això és 
més difícil del que pot semblar a primera vista.

Això què vol dir? Que aquesta ordre requereix una actualització setmanal de les da-
des que lliuren els hospitals del Servei Català de la Salut. És a dir, el Servei Català de la 
Salut des de l’any passat disposa de les dades actualitzades setmanalment. Això és nou; 
això el ciutadà no ho percep directament, no té un impacte directe sobre el ciutadà, però 
és molt rellevant que el planificador, des del punt de vista operatiu, tingui aquesta infor-
mació actualitzada. I això ara ja funciona així.

Un segon objectiu d’aquesta instrucció és el lliurament als pacients d’un document 
informatiu sobre la intervenció quirúrgica, on se’ls explica en quin moment han estat 
inclosos a la llista d’espera. Per tant, el ciutadà pot verificar que se l’ha incorporat a la 
llista d’espera realment en el moment en què se l’hi havia d’incloure, i, per tant, això en 
principi acaba amb la sospita de les llistes ocultes, perquè és el mateix ciutadà qui pot 
assegurar-se a ell mateix que ha estat així. I, a més a més, en aquest document informa-
tiu s’ha d’indicar el termini de garantia, etcètera, o de referència, segons el cas.
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Un altre objectiu de la instrucció era comunicar, des dels mateixos hospitals, alter-
natives d’intervenció si ens estem acostant al temps de referència, al límit previst per al 
temps de referència. I, en aquest sentit, el mateix hospital ha de proposar alternatives 
d’intervenció en un altre centre, tot i que, al final, és el Servei Català de la Salut, l’últim 
garant de tot aquest procés. I la instrucció també intenta, encara, protegir els criteris de 
priorització des d’un punt de vista normatiu d’una manera encara més sòlida.

Més passos en la lògica del que en aquest eix, en aquest tercer eix, en diem la «pro-
activitat del sistema de salut». La proactivitat del sistema de salut passa també pel fet 
que es fan auditories periòdiques –tal com s’havia fet, de fet, durant un temps, fins a 
l’any 2011– per tal de garantir que els registres, doncs –torno al que deia al principi–, 
proporcionin informació acurada, correcta, actualitzada, que no hi ha ni un infraregis-
tre ni un sobreregistre, etcètera.

Com els deia, els principals àmbits de millora identificats en aquestes auditories són 
les dificultats d’interoperabilitat entre els sistemes d’informació dels hospitals i de pri-
mària, que és el que està fent que el desplegament de l’objectiu de la capacitat de pro-
gramació dels metges de família estigui anant més lent del que voldríem, per una bar-
rera més tecnològica, i també el que els deia ara, el sobreregistre, a vegades, és a dir, hi 
ha a vegades registres que no s’han actualitzat on hi han persones registrades que, per 
l’evolució clínica del seu cas, ja no hi haurien de ser, etcètera. I, en aquest sentit, s’ha de 
fer un procés de neteja permanent de la llista d’espera.

No teníem pressupost –no teníem pressupost–, però, tot i així, només per la via de la 
gestió, de l’esforç de gestió que s’ha fet des del Servei Català de la Salut –molt gran–, i 
per la via, per tant, de l’eficiència, vam aconseguir, sense nou pressupost, tot i estar en 
una situació de pròrroga pressupostària, avançar també en aquell capítol que, de fet, de-
pèn directament del pressupost. I, per tant, es va incrementar l’activitat quirúrgica, tot i 
estar en una situació de pròrroga pressupostària.

Si al desembre de l’any 15 teníem 19.855 pacients en llista d’espera, al desembre de 
l’any 16 teníem 16.066 pacients en llista d’espera, amb pròrroga. Vol dir que vam acon-
seguir reduir la llista en 3.789 pacients. Això vol dir que van sortir més de 3.789 pa-
cients d’aquesta llista, molts més, però que en van entrar bastants menys, que és el que 
dona aquesta resta de 3.789 pacients. Per tant, una reducció de la llista d’espera quirúr-
gica de quasi el 20 per cent –de quasi el 20 per cent–, només amb eficiències, eh?

Això explica també les decisions que hem pres, des del punt de vista pressupostari, 
en el pressupost de l’any 17. Per responsabilitat en la gestió pressupostària, hem pro-
jectat el pressupost de l’any 17 d’acord amb aquesta informació; hauria estat molt poc 
rigorós, no fer-ho. I si les eficiències de gestió sense nou pressupost ens permeten una 
reducció de la llista quirúrgica del 20 per cent, això s’ha de tenir en compte a l’hora de 
fer la programació pressupostària.

On estem? Rapidíssimament, perquè ara els donaré informació que, de fet, ja ha es-
tat donada, anunciada públicament, en el tall semestral. «En el tall semestral» ens re-
ferim al tall de desembre, és a dir, el tall que dona la informació a desembre 2016, que 
va ser explicada en una roda de premsa del mes de febrer de l’any 17, quan ja tenim tota 
la informació ben clara i endreçada i posada en el powerpoint, per entendre’ns.

Procediments garantits. Procediments garantits: per tant, llista quirúrgica garan tida. 
Hi tenim un increment del 2 per cent, si ho mirem des del punt de vista de l’activitat; 
una disminució del 6 per cent, si ho mirem des del punt de vista de la ena, i, el més im-
portant, una disminució del 26 per cent, si ho mirem des del punt de vista dels pacients 
que superaven el temps de garantia, que, hi insisteixo, això té a veure, en el cas dels 
temps garantits, només amb les pròtesis de maluc i les pròtesis de genoll, perquè, hi in-
sisteixo, en els altres vint-i-cinc procediments garantits no se superava el temps garantit.

Per tant, aquí no parlem del temps mitjà d’espera, perquè el temps d’espera és el 
que es preveu en cada cas: quaranta-cinc dies, seixanta, noranta. No cal parlar de quin 
és el temps mitjà d’espera; el que sí que és important són aquests 970 pacients, que 
abans superaven el període de garantia –pròtesi de genoll i pròtesi de maluc– i ara ja 
no el superen. Per tant, hem passat a 2.714 pacients. 

Procediments quirúrgics amb període de referència. Hi tenim un increment de l’ac-
tivitat del 0,3 per cent; per tant, estem en un nivell d’activitat pràcticament idèntic al 
que nosaltres prevèiem en el cas que no hi hagués una aprovació del nou pressupost, en 
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el cas de pressupost prorrogat. Hi tenim sis mil pacients més, tot i que hi ha hagut més 
activitat; per tant, és important entendre que, com que la indicació ha crescut, ha cres-
cut la llista encara que hagi crescut l’activitat. La indicació ha anat més de pressa que 
l’increment d’activitat, i com que la indicació ha crescut més que l’increment d’activi-
tat, la llista ha crescut, i hem passat de 126.000 pacients a 132.000, i, per tant, la llista 
ha augmentat un 5 per cent. Però el més important és que tenim un 20 per cent menys 
dels pacients –3.285– que superen el període de referència, que és el període d’un any, el 
període de 365 dies; per tant, en aquest cas, la reducció..., molt similar, no tan alta –del 
26 per cent, abans; en aquest cas és d’un 20 per cent–, d’aquells pacients que superaven 
l’any d’espera.

Si mirem la llista quirúrgica en el seu conjunt, tenim 164.000 persones en llista d’es-
pera quirúrgica –aquesta informació se’ls proporcionarà, com es fa sempre, i, per tant, 
ja la podran, si volen, analitzar amb tot el detall que requereix. El 80 per cent d’aquests 
pacients està en termini de referència, i el 20 per cent, en termini de garantia. Dels que 
estan en termini de garantia, el 90 per cent no superen el termini –29.493–, i el 8,4 per 
cent –avui, 2.700 persones– superen aquest termini.

Si ens mirem les persones en termini de referència, estem en dades similars: el 90 
per cent –119.000 persones– no superen el termini d’un any, i hi ha 13.000 persones, 
avui, que superen el termini d’un any –13.367–, que és un 10 per cent de les persones 
que estan en llista quirúrgica en termini de referència.

Consultes externes. L’activitat ha augmentat un 8 per cent. Crec que aquesta és una 
de les dades més rellevants de què vol dir «fer eficiències»: durant un any en què no hi 
ha hagut nou pressupost, s’ha aconseguit reduir un 20 per cent el nombre de persones 
que estaven en llista d’espera per a primera visita. Però, en tot cas, el que ens importa 
més és no la ena, com deia abans, sinó els temps, i els temps d’espera de consultes ex-
ternes, sense nou pressupost, s’han pogut reduir lleument: hem passat de 163 a 152. 
No arriba al 10 per cent de reducció, però no hi havia pressupost, això s’ha fet només 
amb eficiències. Per tant, una reducció del temps d’espera propera al 10 per cent en un 
any, només amb eficiències, doncs..., crec que hem de fer un reconeixement de l’esforç 
que estan fent els hospitals de Catalunya i els seus especialistes per fer possible això, 
perquè, al final, l’esforç el fan ells: l’esforç el fan els professionals, els serveis, els met-
ges, les metgesses, els gerents, etcètera.

I en aquests moments també s’ha reduït un 20 per cent el nombre de pacients que 
superen el període de referència; per tant, cinquanta mil pacients menys, pràcticament, 
superen el període de referència. Si tenim 532.000 pacients avui a Catalunya... Mig 
milió de persones avui a Catalunya estan esperant que els vegi un especialista. Aques-
ta dada no ens la podem treure del cap: mig milió de persones avui a Catalunya estan 
esperant que els vegi un especialista. Però hem aconseguit reduir en cinquanta mil el 
nombre de persones que estaven esperant la visita des de feia més d’un any.

És a dir, teníem 250.000 persones..., d’aquestes 656.000 persones que hi havia al de-
sembre de l’any 15, 250.000 no només estaven esperant la visita de l’especialista, sinó 
que feia més d’un any, que l’estaven esperant. Aquestes persones que estaven esperant 
feia més d’un any ara són 200.000; ja no són 250.000, ara són 200.000. Per tant, hi ha 
hagut una reducció del 20 per cent de les persones que estaven fora del termini de re-
ferència. Això explica que avui..., entre altres raons, és aquesta raó, la que explica que 
hàgim passat de 656.000 a 532.000, eh?

Acabo l’última pàgina del balanç i els faig una conclusió amb relació a aquest ba-
lanç. Pel que fa a les proves diagnòstiques, s’ha augmentat l’activitat molt, moltíssim; 
s’ha augmentat l’activitat un 20 per cent. Hem passat de 590.000 proves a 710.000 du-
rant l’any 16, per comparació amb l’any 15. Ha disminuït un 6 per cent, la ena. I, en can-
vi, en el cas de les proves diagnòstiques –no ens n’hem amagat, no és una dada que ens 
agradi–, el temps d’espera en comptes de disminuir ha augmentat, i avui tenim una es-
pera de vuitanta-cinc dies. És cert, aquesta dada és una dada que no ens agrada.

Però, en canvi, el que els deia abans, també en el cas de les proves diagnòstiques 
s’ha focalitzat l’esforç en aquells pacients que feia més d’un any que estaven esperant..., 
no, feia més de noranta dies –perdoneu. Igual que en les consultes externes –n’he dit 
malament abans la dada–, no és fa més d’un any, perquè el temps de referència de les 
consultes externes és de tres mesos. Efectivament, ho corregeixo, una correcció impor-
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tant amb relació al que he dit abans: el temps de referència –si us plau, prenguin nota 
d’aquesta rectificació– de la primera visita a un especialista és de tres mesos, no és d’un 
any, i, per tant, aquells 250.000 pacients que estaven superant el temps d’espera feia més 
de tres mesos que estaven esperant la visita, no feia més d’un any. Molt bé.

El mateix, pel que fa a la prova diagnòstica. Pel que fa a la prova diagnòstica, te-
níem, a finals de l’any 15, quasi 52.000 persones que feia més de tres mesos que espera-
ven una prova diagnòstica, i a finals de l’any 16 aquestes 52.000 persones han passat a 
ser quaranta mil. Per tant, s’ha reduït en 11.560 pacients, 11.560 ciutadans i ciutadanes 
que estaven fora del període de referència i que ara ja no ho estan, que suposa una re-
ducció del 22 per cent.

Això ho explico també perquè siguem conscients que l’activitat que s’ha fet durant 
aquest any, en què no es disposava de pressupost nou, i, per tant, el treball a l’hora de 
reduir la llista que s’ha fet fent esforços d’eficiència, s’ha focalitzat en les cues, el que 
nosaltres anomenem «les cues». És a dir, s’ha fet un esforç molt gran en la gestió de les 
cues, que són aquella gent que feia més temps que esperava. Si vostès comparen els qua-
tre casos, sempre s’ha reduït molt més la cua que la llista.

En el cas de la llista quirúrgica amb temps garantits, la llista s’ha reduït un 6 per 
cent, però la cua un 26; en el cas dels temps de referència, la llista ha augmentat un 5 
per cent, i, en canvi, la cua ha disminuït un 20 per cent; en el cas de les consultes ex-
ternes, la llista –aquí sí que coincideixen les dues dades, bastant– s’ha reduït un 20 per 
cent, i la cua s’ha reduït un 20 per cent, i en el cas de les proves diagnòstiques, la llista 
s’ha reduït un 6 per cent, però en canvi la cua s’ha reduït un 22. Perquè ens semblava 
que, per un tema d’equitat, si posem el focus en el temps d’espera, doncs, també havíem 
de centrar l’activitat en aquella gent que feia més temps que esperava. Molt bé.

Brevíssimament, perquè entenc que estic a punt d’esgotar...

El vicepresident

Queden vuit minuts.

El conseller de Salut

Queden vuit minuts; suficient. Gràcies, president. En el temps que em queda, ex-
plicar, en aquests moments que ja s’està desplegant el pla de xoc, que els objectius es 
mantenen –per tant, els quatre eixos: apoderament de l’atenció primària, transparència, 
proactivitat del sistema de salut...–, però podem dir que, ara que el pla de xoc ja s’està 
començant a implementar, hi ha algunes decisions, des del punt de vista de la gestió i de 
la planificació, que és important compartir amb vostès.

Res a afegir pel que fa als objectius, i, sí, alguna cosa important a afegir pel que fa 
a la manera de dur-los a terme. Hem fet aquest dibuix per intentar resumir, de manera 
gràfica, el canvi de filosofia. Fins ara enteníem..., eix 4, eh?, o sigui, ens centrem en el 
quart eix del pla –els altres tres eixos se segueixen desplegant tal com s’ha fet l’any an-
terior. Pel que fa a l’eix 4, enteníem que el que calia era posar-hi recursos, bàsicament, 
i poca cosa més, però la nova filosofia de l’abordatge de les llistes d’espera proporciona 
una visió més integral del problema, una visió en la qual es fa una avaluació dels resul-
tats des del punt de vista clínic i assistencial d’aquestes intervencions.

No volem saber només si la intervenció s’ha produït o no –si aquella persona que es-
tava esperant una pròtesi de maluc ha estat operada o no ha estat operada, si el check ja 
se li ha fet, i endavant–, sinó que volem analitzar si els resultats esperats d’aquesta inter-
venció són els que efectivament s’estaven esperant. I volem analitzar algunes qüestions 
més relatives a l’equitat en la indicació de proves i d’intervencions quirúrgiques, perquè 
aquí l’anàlisi fina de les dades també ens ha donat algunes sorpreses.

De la mateixa manera que hi ha hagut una focalització en les cues, i, per tant, ha 
baixat més la llista de les persones que estaven fora dels temps de referència o de ga-
rantia que la llista general, també hem de fer una focalització més gran en aquest sentit. 
Durant aquest any 16, ara que ja tenim pressupost, hem de fer una focalització més gran 
en aquells pacients que estan ja sigui en les llistes amb major volum, ja sigui en les llis-
tes amb més persones fora del temps de garantia i del temps de referència.

Per què és important, això? Perquè com que hi ha intervencions que tenen una com-
plexitat molt més baixa, si ens focalitzem només en la ena els estem donant un incentiu 
als centres hospitalaris perquè facin aquelles intervencions que els facilitaran reduir la 
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ena, cosa que fa que acabin posposant de manera permanent aquelles intervencions que 
potser són més necessàries, des d’un punt de vista clínic, però que tenen una complexi-
tat tan gran, tan gran, tan gran, que demanen una quantitat de recursos, una quantitat 
d’hores de quiròfan, una quantitat de professionals, una quantitat de proves i una quan-
titat de mans tan grans, que, valorat en termes de ena, no surt... O sigui, si els resultats 
que es valoren des del Servei Català de la Salut són el número, no surt a compte –perdo-
nin-me que ho digui en aquests termes col·loquials–, dur a terme aquestes intervencions.

Per exemple, veiem l’obesitat mòrbida o veiem la cirurgia dels raquis. Són inter-
vencions en què hi ha molts pacients que han superat els terminis de garantia (veus de 
fons)..., terminis de referència, en aquests dos casos –de referència. Per què? Doncs, per-
què són intervencions que tenen una despesa en termes de recursos assistencials molt 
gran, i això és el que explica que aquestes intervencions es vagin posposant. Dit de 
manera més col·loquial, ho diu la mateixa transparència: una intervenció d’esquena, en 
termes de recursos –que s’acaba traduint en recursos econòmics del centre hospitalari–, 
equival a onze intervencions de cataractes.

Per tant, hi posem una atenció especial, tot i que no vengui tant –perquè no permet 
fer aquells titulars fàcils, de: «Hi ha no sé quantes persones menys»–, però nosaltres 
volem que els pacients de raquis i els pacients d’obesitat mòrbida tinguin els mateixos 
drets que els pacients de cataractes, i que no per ser objectes d’una intervenció més 
complexa es vegin posposats de manera permanent.

Per tant, la decisió és pressupostària: del pla de xoc, 41 milions, que és una part molt 
gran del pressupost que preveiem per a aquest any 2017, aniran destinats a aquests deu 
procediments que tenen a la llista. Aquesta és una de les dades..., ja la vam fer pública 
en el seu moment en roda de premsa, però avui m’ha semblat que era important tor-
nar-la a reiterar davant d’aquesta comissió.

Els procediments que concentren més del 10 per cent de pacients fora del temps es-
tablert són deu. Dit d’una altra manera, potser més clara: només en deu procediments 
tenim més de la meitat de les persones que estan fora del temps de referència; només en 
deu procediments tenim més de la meitat de persones que estan fora dels 365 dies. I, per 
tant, hem de posar els diners aquí, prioritzar això.

Un altre criteri important –que això ja estava en la filosofia inicial que concreten les 
ordres de l’any 15, que intenten prioritzar aquells procediments garantits amb relació 
a la resta de procediments– és entendre la rellevància del temps d’espera. Per tant, què 
succeeix durant el temps d’espera? Si mirem, en les intervencions que no tenen proce-
diment garantit, o que sí que l’hi tenen, quina és la mortalitat durant el temps d’espera, 
veurem que la mortalitat és la mateixa que en les persones que estan dins del grup de 
control. Per tant, és molt important verificar que l’espera (sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) no genera un risc addicional per a les per-
sones que estan a la llista.

Tres. Què succeeix –vaig molt ràpid, president– durant l’espera? En aquest cas, 
hem de tenir en compte també quin és l’impacte en termes de recursos assistencials 
del temps d’espera d’un pacient. És a dir, hi ha intervencions que, si es posposen, no 
requereixen una especial despesa de recursos assistencials per part del sistema, i altres 
intervencions que, si es posposen, en la gestió d’aquest temps previ a la intervenció es 
requereix una quantitat important de recursos per part del sistema. I, en aquest sentit, 
és important prioritzar també aquest tipus d’intervencions.

Aquí hi posem el cas d’una hèrnia inguinal: podem retardar una hèrnia inguinal per-
què, des del punt de vista del risc vital o de la urgència clínica, es pot considerar que no 
és més urgent que un altre tipus d’intervenció, però oblidaríem, en aquest cas, que 
l’atenció, l’assistència d’un pacient d’hèrnia inguinal mentre no se li fa la intervenció és 
una atenció que requereix una quantitat molt important de recursos, i aquests recursos 
s’acabaran proporcionant. I segurament és millor prioritzar aquest tipus de pacients per 
tal d’estalviar aquests recursos i poder-los dedicar a altres casos.

El que els deia abans: una altra cosa important, que és avaluar els resultats de la in-
tervenció des del punt de vista clínic i des del punt de vista assistencial. És a dir, no es 
tracta només, com els deia, de fer aquelles operacions indicades, sinó que es tracta de 
confirmar que aquella operació estava ben indicada i que ha tingut els resultats previs-
tos. Per tant, avaluarem a partir d’ara la funcionalitat i la qualitat de vida en pacients..., 
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particularment en intervencions que són molt habituals avui a casa nostra, com la prò-
tesi de genoll. Això és una novetat: aquesta avaluació, aquest qüestionari específic per a 
la pròtesi de genoll al cap d’un temps especificat posterior a la intervenció és una millo-
ra en la gestió que fins ara no es feia.

Altres millores en la gestió que ha descobert el Servei Català de la Salut, que hem 
descobert des del departament: que, per exemple, en la derivació dels metges de capça-
lera cap als especialistes en consultes de traumatologia, hi ha una variabilitat territo-
rial molt gran, i això s’ha d’identificar. Aquesta variabilitat territorial sobre la indicació 
en traumatologia s’ha d’intentar resoldre, s’han d’intentar entendre les seves raons, i en 
principi no està justificada, i, per tant, s’ha d’intentar reduir.

Per tant, com ho fem? Despleguem unitats de consultoria entre l’atenció primària i 
l’atenció especialitzada que ens permetin entendre aquesta diferència en la capacitat de 
resolució de l’atenció primària segons el territori. Si la capacitat de resolució de l’aten-
ció primària segons el territori varia, cosa que es demostra amb la dada que els deia, 
que és que una primària deriva més a l’especialista que l’altra, hi hem de posar consul-
toria, hi hem de posar assessorament que permeti entendre i disminuir aquesta inferior 
capacitat de resolució.

I última transparència, senyor president. En aquest sentit, la dada és rellevant: hi ha 
territoris en què els pacients que entren en llista d’espera per a consulta a l’especialista 
de traumatologia són quatre vegades més que en d’altres; és a dir, la diferència ens sem-
bla massa gran. Ens sembla massa gran que entre l’Alt Camp i el Baix Ebre hi hagi una 
diferència de 3,7 –quasi de 4– en la derivació de pacients amb problemes de raquis o de 
pròtesi de genoll o de pròtesi de maluc cap a l’especialista.

Molt bé. Aquestes serien, per tant, les novetats que podem explicar amb relació 
al que ja havíem explicat: que els objectius de més activitat que s’havien fet públics 
l’any 16, ara, tenint el pressupost, els podem tirar endavant. Però no només tirem enda-
vant aquests objectius de més activitat, sinó que els acabem de prioritzar d’acord amb 
aquests elements nous d’impacte sobre els recursos del temps d’espera, de variabilitat 
interterritorial, etcètera.

Agraeixo la seva atenció. És un tema molt important, de molt interès per part dels 
ciutadans, però no per això deixa de tenir una part tècnica considerable que potser, a 
estones, fa que la intervenció sigui una mica feixuga. Però ens semblava que aquí, a la 
comissió, és important poder exposar el tema amb tota la seva complexitat.

Gràcies, per tant, per la seva paciència, i si en algun moment s’ha fet feixuga, la in-
tervenció, no m’ho tinguin en compte. I quedo a disposició de les seves preguntes.

El vicepresident

Gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, donaríem 
la paraula al Grup del Partit Popular, que en va ser el sol·licitant. Té la paraula la dipu-
tada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Agrair que avui el conseller, una vegada més, doncs, comparegui 
aquí, a la comissió. Sí que és veritat que aquesta vegada és a petició del Partit Popular, i 
agrair que hagi acceptat aquesta petició, no? No esperàvem menys de vostè. (L’oradora riu.)

Bé. Vostè ara acabava dient que és una qüestió molt important, una qüestió que pre-
ocupa, i és evident que el Partit Popular..., ha quedat clar, no?, vostè també ho ha co-
mentat. Es va presentar una proposició de llei per tal de reduir les llistes d’espera que no 
va ser aprovada en el Ple del Parlament. També el Partit Popular ha presentat diferents 
propostes de resolució al respecte. Vull recordar que a l’abril del 2016 vam presentar 
una moció i que es va aprovar, i nosaltres ho vam celebrar, perquè va permetre que el 
Govern es comprometés a abandonar l’ús dels terminis de referència i recuperar els ter-
minis de garantia; un fet, doncs, que a nosaltres ens semblava molt important i que, com 
he dit, es va aprovar, no?

I ens preocupa tant i tant, aquesta qüestió, que per això hem demanat que vostè com-
paregués aquí i ens donés aquestes explicacions i ens aboqués aquestes dades, que, en 
certa manera, doncs, il·lustren quina és la situació. Bé, hi ha algunes dades de les quals 
discrepem i les posem en dubte, eh?, li he de ser sincera, però és bo que vostè vingui 
aquí i ens ho expliqui.
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A l’abril del 2016 vostè presentava aquell pla integral per millorar les llistes d’espe-
ra, aquell pla de xoc, que, bé, estava basat en quatre eixos, no?, que els va explicar molt 
bé i avui els ha tornat a repetir, perquè crec que són els mateixos que s’hauran de des-
plegar durant aquest 2017. I es basaven principalment en que el pacient pogués disposar 
d’una informació més accessible, en que hi hagués un apoderament de l’atenció primà-
ria, una proactivitat del sistema de salut i un increment de l’activitat. I tot amb l’objectiu 
de millorar la gestió –millorar la gestió– i, sobretot, reduir els temps d’espera i amb més 
transparència, no? –temps d’espera pel que fa a les operacions quirúrgiques i a les pro-
ves diagnòstiques–, independentment d’on es visqués.

Vostè també hi ha fet referència, al tema territorial, i crec que és importantíssim. 
I, tal com tenim el model actual, amb aquest model que tenim no s’està donant el ser-
vei per igual, no hi ha equitat en tot el territori. Vull dir, aquesta és una realitat i tothom 
ho sap. Jo soc de Lleida. Conec el que és el Prepirineu i el Pirineu, i molta gent, doncs, 
que s’ha de sotmetre a proves, bé, no té les mateixes facilitats que una persona que viu a 
Lleida capital, i aquesta és la realitat.

Vostè ens presentava aquell pla amb l’objectiu de reduir a la meitat el temps per a la 
fase diagnòstica i en un 10 per cent el nombre de persones operades, condicionat, això 
sí, a les disponibilitats pressupostàries. Bé, ara aquestes disponibilitats pressupostàries 
ja les tenim, encara que lamentem que s’hagin disminuït en un 40 per cent aquests 100 
milions d’euros que vostè va anunciar per fer front a aquest pla de xoc: en aquests pres-
supostos del 2017, aquests 100 milions han quedat reduïts a 60 milions. Per tant, no sé 
com vostè pensa desplegar aquell pla de xoc que en el seu dia, doncs, va explicar aquí a 
bombo i plateret. També m’agradaria que em pogués dir com aquests 40 milions que el 
seu departament s’ha menjat, a veure com els pensen..., bé, com ho pensen fer, no?

I quina és la situació? Quina és la situació que ens trobem actualment? Perquè vostè 
aquí ens ha parlat de moltes dades, però la realitat és molt crua i és la que tenim, no? En 
primer lloc, el tema dels professionals: ens trobem davant d’un sobreesforç per part del 
personal sanitari, dels professionals que tiren endavant el seu treball malgrat les retalla-
des que hi ha hagut i malgrat alguns caps, eh?, que són incapaços de gestionar la sanitat 
pública catalana. Ens trobem amb més de 160.000 persones que estan esperant ser ope-
rades, de les quals ens en trobem 125.000 –és a dir, un 78,6 per cent– que esperen una 
operació amb terminis de referència i 14.000 que superen els 365 dies estipulats.

Quant a les proves, els temps d’espera..., per exemple: en les colonoscòpies, parlem 
de tres mesos; ecografies ginecològiques, també tres mesos; mamografies, setanta dies. 
Crec que no ens podem permetre, no?, que una persona que s’ha de fer una colonoscòpia 
o una mamografia hagi d’esperar, doncs, tant temps per accedir-hi. Bàsicament, perquè 
hi pot haver alguna qüestió important i que, per tant, s’ha de detectar al més aviat pos-
sible.

Què més? S’han incrementat un 29 per cent les llistes d’espera, i en aquests mo-
ments hi ha 800.000 pacients per als que els principis d’universalitat i d’equitat de la 
salut no funcionen. Per tant, podem dir clarament, eh?, des del Partit Popular, que tenim 
ciutadans de segona.

Pel que fa a les intervencions en terminis de referència, n’hi ha més d’un 10 per cent 
que triguen més d’un any, i les intervencions garantides no es compleixen en un 8,4 per 
cent de les persones que estan en llistes d’espera.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, ja ho ha comentat, no?, aquests mesos que la 
gent ha d’esperar per poder-se fer alguna prova. El temps mitjà ha passat de seixanta-sis 
a vuitanta-cinc dies, i el 30 per cent dels pacients que esperen proves diagnòstiques han 
d’esperar aquests tres mesos, no? Això, de mitjana. Per tant, considerem que aquesta és 
una situació inacceptable, i que des del departament, doncs, s’ha de donar una resposta 
urgent a aquests pacients.

Després de tota l’exposició que ha fet, el que ens preocupa –el que ens preocupa– és 
que hi ha determinats grups parlamentaris –i crec que el Govern hi està inclòs, eh?, el 
Govern és un d’ells– que estan més preocupats per la titularitat de qui presta el servei 
que per la qualitat d’aquesta prestació; és la sensació que ens dona. I això ho vull lligar 
precisament amb el que coneixíem avui, no?, que el Govern i Quirónsalud estan nego-
ciant la compravenda de l’Hospital General de Catalunya.
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Resulta que rebaixen aquest 40 per cent del pressupost per fer front a les llistes d’es-
pera, per dur a terme aquest pla de xoc, i, en canvi, sí que tenen diners per comprar hos-
pitals. I, per tant, vostès es volen carregar, doncs, el que és el sistema privat, el model 
actual, on conviuen el sistema públic i el sistema privat concertat. Nosaltres hi estem 
totalment en contra, eh?, perquè poden ser perfectament viables, els dos models. Ente-
nem que aquest és un dels... Vostè té al cap o té com a objectiu un pla de desprivatitza-
ció que, bé, no ens sembla correcte, perquè, com he dit, sempre han conviscut aquí, a 
Catalunya, el que és la concertada i la pública, i, per tant, és un model que ha funcionat 
i que nosaltres sempre defensarem.

El que li demanaria és un compromís, un compromís seriós, no?, per tal de que 
aquest pla de xoc que vostè ens va presentar al seu dia i que avui vostè ha tornat a re-
petir, perquè la veritat és que no hi he vist gaires canvis, respecte a l’abril del 2016..., li 
demanaria que realment aquests diners, que, ja dic, han disminuït de forma important 
en el pressupost, doncs, serveixin realment per donar resposta a totes aquelles persones 
que estan esperant, que estan fent cua a les llistes dels hospitals per ser operades o per 
fer-se algun tipus de prova.

Gràcies.

El vicepresident

Gracias, señora diputada. Y ahora daríamos la palabra... Por parte del Grupo Parla-
mentario de Ciutadans, tiene la palabra el diputado Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, president. Honorable conseller, doctor Argimon, diputades i diputats i gent 
que ens acompanya... Gràcies, conseller, per la seva compareixença –crec que ha estat 
molt clar–, i, especialment, gràcies a la gent que fa que sigui possible, no?, tota aques-
ta feina. Ens consta que esteu treballant per aquest tema i crec que, bé, aquestos docu-
ments, doncs, ho fiquen en valor i ho reflecteixen.

Bé, començava la diputada Xandri comentant que avui està vostè aquí perquè ells ho 
han demanat, i això és innegable: ells van demanar aquesta petició l’11 d’abril del 2016. 
En tot cas, jo sí que en difereixo: jo crec que, encara que vostè avui està aquí perquè 
ells ho van demanar, vostè avui està aquí perquè aquesta setmana tocava, no?, parlar, a 
la seva agenda, d’aquest tema, i, per tant, aprofiten que algú ho va demanar. Igual que, 
segurament, de la multitud de sol·licituds de compareixença que tenen un any de llista 
d’espera, doncs, si alguna en algun moment l’interessa, suposo que l’aprofitarà.

I és que aquesta legislatura sabem que no passarà a la història per la política sanità-
ria i tampoc veurem cap reforma del sistema sanitari de calat, però sí per aquesta políti-
ca mediàtica. Estic convençut, eh?, que tenim ja perfectament agendades, en les poques 
setmanes que deuen quedar de legislatura, aquelles coses que cal anunciar a la premsa, 
que està tot ja calendaritzat. I així és, perquè en un any, doncs, o més d’un any, ja, de 
promeses, no hi han hagut canvis importants.

No obstant, avui, bé, ens ha donat alguna concreció, en xifres, de canvis. Desitjo que 
això sí que es compleixi, i que, per tant, doncs, puguem felicitar-los dintre de poc per 
haver vist aquestos grans canvis.

Bé, segurament podrien fer canvis. Vostè sovint centra això en pressupost, en diners, 
en la paralització que hi va haver dels pressupostos anteriors... Però, clar, vostè –crec 
que ara que s’ha endinsat bé, no?, en la complexitat del sistema sanitari i en la dificultat 
i les dimensions que hi ha dintre, doncs, de les llistes d’espera– veu que calia fer moltes 
més coses que demanar diners, com feia al començament; que calia fer gestió, calia fer 
canvis. Bé, desitjo pensar que ara veurem alguns d’aquestos canvis.

Perquè la realitat... Jo recordo –no sé si fa una mica més d’un any, ja, quan vostè va 
arribar aquí, no?– que els discursos de molts dels aquí presents eren que veníem d’una 
legislatura on teníem una atenció primària amb més de quinze dies d’espera en molts 
llocs del territori, que teníem mesos per fer proves, que teníem mesos d’espera per a 
l’atenció especialitzada... Recordo, bé, compareixences així.

I, un any després, continuem tenint la primària amb més de quinze dies d’espera, 
amb mesos i mesos al territori per fer certes proves, i mesos i mesos per arribar a l’espe-
cialista i per poder fer les intervencions. Per tant, bé, ha passat molt de temps però poca 
cosa, per no dir res: almenys en la llista d’espera, fins ara no ha canviat pràcticament 
res. I si alguna cosa ha canviat, inclús alguna és per empitjorar, eh?
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Bé, suposo que a algú del seu perfil i de la seva sensibilitat li deu costar, entenc..., ha 
de ser difícil, sortir aquí per admetre davant els catalans: «Tenim més de 500.000 pa-
cients en llista d’espera.» Jo entenc que això no és una xifra que a cap conseller li agradi 
donar. Suposo que fa un any, quan vostè compareixia i comentava què passava al Go-
vern anterior, ho feia en un to; ara que ja no pot, suposo, atribuir culpes a consellers an-
teriors, li ha de costar, doncs, publicar aquesta xifra.

Bé, entenc que molta teoria d’això..., avui hem tornat a sentir..., moltes de les co-
ses que avui ens presenta..., sí que és veritat que han canviat les diapositives i tornen a 
ser, com a la darrera compareixença, unes diapositives molt ben elaborades –cal felici-
tar-vos per això novament–, però moltes de les coses en contingut tornen a sonar-nos al 
que vostè ja ens ha explicat en altres compareixences.

Nosaltres li hem proposat moltes coses. En algunes d’elles, a més, hi coincidim ple-
nament. En principis –no sé si ho dic en el mateix ordre, però...–: el principi de la trans-
parència; el principi de la millora de la gestió, especialment buscant l’eficàcia de la ges-
tió –i no estic parlant en termes econòmics– i de despolititzar la gestió... Ho deia l’altre 
dia des del faristol, i vostè hi assentia, i veig que avui aquests principis els hi ha inclòs, 
i m’agrada.

I, evidentment, deixo sempre per al final el finançament, perquè, com no em cansaré 
de repetir, els diners són importants per millorar el sistema sanitari –no ho dubta nin-
gú–; ara bé, crec que les altres coses inclús poden ser més importants, perquè sovint fi-
car diners sense gestionar-los amb eficàcia o amb efectivitat pot ser també un problema.

Vostè no es cansa de repetir les seves negociacions amb la CUP –sentirem ara què 
diu ella. Vostè deia..., temes de la primària: cada vegada que surt aquí, a comparèixer, 
torna a ficar-nos el gran eix de l’atenció primària, però és que és curiós: tot això que 
vostè diu aquí, tot això que vostè anuncia a la premsa, després, a l’atenció primària no 
hi arriba. Vostè diu que entén que l’atenció primària és el pilar central i que vostè ha 
negociat tot això, però després la realitat sanitària no és aquesta: és que la gent de la pri-
mària està hipersaturada, però molt, és que està ofegada. I ens demanen: «Escolti, però 
de veritat no pot fer-hi alguna cosa?» I em diuen: «És que no ho entenc. Aquest conse-
ller sembla sensible a l’atenció primària.» I els dic: «Sí, no hi ha cap discurs del con-
seller on no digui: “Gràcies a l’atenció primària...”, “Gràcies a...”, “Felicitem...”, “Gràcies 
a no sé què, farem grans canvis, farem grans reformes.”»

Ja no sé quants mesos fa que jo vaig portar..., i dic «jo» perquè la moció, en aquell 
cas, recordo haver-la defensat jo, la moció de la reforma de l’atenció primària, però, bé, 
en tot cas, qualsevol reforma que aquestos grups que estan aquí defensarien per fer re-
formes.

Recordo, a més a més, el cas d’aquell pacient que jo us explicava un dia al faristol 
–potser va ser el dia de la reforma de l’atenció primària, que vam aprovar en aquest Par-
lament. Jo recordo que li explicava el cas d’un pacient amb un dolor lumbar molt intens 
i que estava de baixa, i que, a més, la seva dona estava a l’atur; d’això fa molt de temps, 
conseller. Jo li deia: «Tinc el paper de la programació de la visita per d’aquí a un any.» 
Bé, al final la hi van avançar: es va anar a queixar i li van avançar la visita. D’això ja fa 
un any. El pacient continua de baixa, i ara li han fet una ressonància: té una hèrnia dis-
cal. I aquest pacient ara l’han derivat a la clínica del dolor. I aquest diputat que us parla 
el 9 de novembre d’aquest 2016 us va fer unes preguntes per escrit, parlamentàries, on 
textualment deia: «Quin és el temps d’espera per a una primera visita a la clínica del do-
lor als hospitals públics catalans?», etcètera. És a dir, jo us preguntava, amb concreció, 
què passa, per exemple, a les clíniques del dolor. El 9 de novembre del 2016.

Coneix la seva resposta, conseller? El 9 de novembre de 2016; és a dir, mig any, 
aviat. Conseller, no ha respost a l’oposició aquesta pregunta. Però aquesta pregunta, que 
vostè me la respongui o no, en el fons és la qüestió menor; és que això són dades pú-
bliques, que haurien de ser públiques. I nosaltres, amb la nostra transparència, amb la 
nostra llei, amb les nostres propostes de resolució, li demanem transparència; si és que 
no estem demanant molta cosa més. És que aquestes dades que vostè diu que sí que te-
nen..., doncs, és curiós: on les tenen? Perquè a l’oposició, al Parlament, no les hi facili-
ten; però és que això no està publicat tampoc enlloc. O sí? Perquè, si no, no entenc per 
què tarda sis mesos en publicar aquestes dades. O és que són horroroses i és millor a 
veure si, no ho sé, convoquem ja les eleccions i aquestes dades no surten?
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Realment, jo no sé què dir-li, a aquest pacient, conseller. No sé si avui vostè l’hi 
aclarirà, si en els minuts que tindrà de resposta..., com d’aquestes dades, entenc, pel 
que vostè ha dit, ara ja ho té tot públic, és fàcil, i com la Central de Resultats ho té 
tot, doncs, dintre d’uns minuts suposo que li passaran un paper i ens podrà contestar a 
aquestes preguntes de fa sis mesos; però, bé, la realitat és la que és. I, al nostre pacient, 
jo m’asseguraré de donar-li continuïtat perquè vostè sàpiga què ha passat, si agafa l’alta 
i està curat, que és la meva màxima intenció.

I sabem que un cas no és un exemple, evidentment, eh?, no voldria fer de la política 
catalana aquest cas. El problema és que quan parlem amb els professionals, amb els sa-
nitaris, doncs, això es repeteix. I aquesta insatisfacció dels pacients, ni s’imagina –supo-
so que ho coneix ja– què és per als professionals, aquestos professionals que vostè surt 
aquí i diu que està sempre pensant en ells, però, bé, la realitat és que això genera una 
insatisfacció, una incomoditat i una frustració extraordinàries.

Conseller, desconec què passarà els pròxims mesos. Segurament la nostra propos-
ta de resolució per tractar principis de transparència i de publicitar, doncs, tot això, de 
gestió no política, de més finançament o de redistribució de finançament..., això estic 
convençut que no ho tractarem, però potser sí que tindrem sort i aquell any de llista 
d’espera, també, que tenim per a la nostra llei, a la qual el primer que van fer vostès és 
presentar una esmena a la totalitat… Bé, no ho sé, vostè sempre parla de participació, 
de ciutadania, de gent, però quan els partits polítics aquí intentem col·laborar, sumar es-
forços, el primer que fan és presentar una esmena a la totalitat i negar aquest debat. Bé, 
difícilment podrem avançar.

Desconec jo, conseller, quantes setmanes ens queden per acabar aquesta legislatura 
sanitària, però, bé, la gent no està contenta, els treballadors no estan satisfets, la gent no 
veu els canvis que vostè aquí anuncia. Desitjo que avui sigui ja un punt final en aquesta 
situació i que tots aquestos canvis que vostè ens proposa siguin una realitat.

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, conseller.

El vicepresident

Gràcies, diputat. I ara, pel Partit Socialista, té la paraula la diputada Assumpta Es-
carp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Molt lloables, les primeres paraules del 
conseller, diguéssim, en pro de la salut democràtica del Parlament, però hi han dues co-
ses que em sorprenen, de l’inici de la intervenció del conseller. Una és quan diu: «Tenim 
voluntat d’atendre algunes de les compareixences que s’han demanat.» I a mi m’agra-
daria saber sota quin criteri diem a uns que sí i a uns que no, quan en realitat qui de-
termina si les compareixences es fan o no és la votació d’aquests grups parlamentaris; 
evidentment, si el conseller no ho troba adient, el grup que dona suport al Govern su-
poso que dirà que no. Però, en tot cas, com estàvem parlant de la salut democràtica, em 
permeto recordar-l’hi.

I, també en virtut de la salut democràtica –i ho deia abans la diputada Xandri–, hi ha 
l’anunci avui de l’inici de reunions o de converses entre el Departament de Salut i l’Hos-
pital General de Catalunya o, en tot cas, Quirónsalud. I com que sabem que vostè ha dit 
als mitjans de comunicació que a la sortida d’aquesta compareixença vostè ho explicaria o 
ho ampliaria, crec que, en ares de la salut democràtica, i ja que avui està aquí, estaria 
bé que vostè ens pogués avançar, també a aquests grups parlamentaris, una mica per on 
van els trets. Entre altres coses, perquè no està tan lluny del que avui estem discutint, 
perquè vostè sap que l’Hospital General de Catalunya agafa les derivacions que li venen 
del Taulí, i, per tant, també està drenant llista d’espera. I, per tant, que no hi hagi aques-
ta activitat incrementa o no la llista d’espera, i, per tant, tot té una relació directa.

Entrant directament en l’informe que vostè avui ens ha fet, el temps d’accessibili-
tat al sistema és un tema de preocupació ciutadana, però que va molt més enllà de les 
831.000 persones que podem tenir posades aquí, en totes aquestes llistes, que segur que 
no són exactament el nombre que jo dic, però la suma de tot, que tampoc és correcte fer-
la, ens dona un volum molt important. Però més enllà d’aquesta gent implicada directa-
ment, hi ha molta preocupació ciutadana, que es tradueix aquí en un compromís polític 
per part de tots.
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I hem aprovat algunes mocions, les hem aprovat en el Ple –algunes les recordava la 
diputada Xandri–; tots hem aportat mocions o proposicions de llei al voltant de les llis-
tes d’espera. Per tant, aquí hi ha un compromís polític de tots els grups parlamentaris, 
perquè han sigut aprovades també amb el grup parlamentari que dona suport al Govern, 
i el que hi ha és una obligació del Govern de respondre. I avui, conseller, ens ha tornat 
a explicar el document que vostès van fer públic el 3 de març, que és un document que 
està molt bé, però jo m’esperava, diríem, com a mínim algunes iniciatives una miqueta 
més tirades endavant.

Jo tampoc vull parlar de la ena, m’interessa més parlar del temps. Té raó en això, 
conseller, en el fet que tothom esperi menys. Però, clar, que tothom esperi menys en 
aquest moment ho tenim en termes d’utopia, entre altres coses perquè continuem tots 
tenint el dubte de des de quan es computen els temps: és a dir, des del moment en què 
estem a la primària i l’enviem a l’especialista?, des de que l’especialista li diu que sí? 
I, llavors, com que és sempre en aquell moment, entrem en aquella picaresca i aquelles 
coses que es plantegen, com per exemple el que planteja el mateix manifest de la pri-
mària, quan diuen que els retornen proves des dels especialistes perquè el metge de primà-
ria ho torni a ratificar, la qual cosa vol dir que, mentrestant, aquella persona no està en 
cap llista d’espera.

Per això, en les resolucions i en el que hem portat a aquest Parlament sempre hem 
dit que es computi la llista d’espera i el temps d’espera des del primer moment, i sobre-
tot pel que fa a la prova diagnòstica, entre altres coses perquè el conseller ho definia 
com a incertesa, i jo ho definiria com a patiment –em sembla que també la diputada ho 
deia abans–: estar esperant per saber què et diuen no et genera incertesa, et genera un 
cert patiment, i jo crec que hi hem de respondre.

I, continuant amb el temps, cal tornar als temps garantits, no als temps de referèn-
cia. És un engany, això del catorze als vint-i-set procediments que van passar de refe-
rència a garantit, perquè abans, abans d’ampliar tots aquests procediments, eren els que 
ja tenien un tràmit d’urgència i que, per tant, ja estaven garantits per se. Hem continuat 
no posant-los tots als temps de garantia i deixant-ne una bona part a temps de referèn-
cia. De fet, se n’han hagut d’ampliar tres perquè ho va dir l’Estat; perquè no ho va deter-
minar la Generalitat de Catalunya, sinó que l’Estat va determinar que tres procediments 
quirúrgics passarien a temps de garantia, o sigui que, fixi-s’hi, fins i tot en algun mo-
ment ens arreglen els temps d’espera als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No és que 
jo ho defensi, eh?; però, en tot cas, aquí ho deixo.

Dels quatre eixos del pla integral..., informació molt més accessible: jo crec que aquí 
s’ha fet un pas endavant, i això jo l’hi reconec, conseller, perquè em sembla de justícia 
fer-ho. Al web pots mirar-ho tot. Tinc els meus dubtes, sempre, sobre l’accessibilitat del 
ciutadà, sobre si la facilitat que nosaltres tenim, que ens hi passem el dia, que hi podem 
perdre el temps, que no tinc la pressió de saber si tindré o no la prova –no tinc cap pres-
sió més que molestar-lo a vostè, diríem–..., per tant, l’únic que faig és entrar-hi i m’hi 
puc dedicar. Jo no sé si aquesta accessibilitat que tenim nosaltres –i ho dic en aquest to, 
perquè és això– la té, el ciutadà. I, per tant, una cosa és la incorporació de dades i l’altra 
és la millor comunicació que vostès defineixen amb la proactivitat del sistema, quant a 
que hi pugui tenir molt més accés. És un dels temes que a mi...

Ara, quan entrem ja al que seria l’eix 3, que és el de la proactivitat del sistema i 
l’oferiment d’alternatives, jo crec que aquí només hem vist l’anunci de l’oferta d’alterna-
tives, perquè de moment, pel que nosaltres coneixem, no hi ha, diríem, una possibilitat 
d’oferir..., no hi han alternatives que donin a la gent més possibilitats de tirar endavant, 
en el seu marc territorial o en el seu propi àmbit, allò que tenen aturat.

Hi ha una altra cosa que em preocupa: tampoc es publica el volum de reclamacions, 
o jo no ho he sabut trobar. Però, en tot cas, m’ha semblat que seria una bona cosa per sa-
ber també quina és la resposta a una millor informació, quina és la resposta a una millor 
accessibilitat a tota aquesta informació.

I el document que es lliura al ciutadà en el moment de la inclusió... Jo crec que el 
més important és el que jo deia abans: a partir de quan computes o formes part d’una 
llista d’espera. El document que es lliura al ciutadà per al moment de la inclusió..., és sa-
ber a partir de quin moment es lliura aquest document, perquè..., torno al mateix.
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Apoderament de l’atenció primària. Miri, jo crec que n’hem parlat tant que els de 
l’atenció primària ja ens deuen quasi odiar, perquè en parlem i no som capaços de des-
congestionar. Era el que dèiem l’altre dia, de resolucions però acompanyades de solu-
cions, no? És a dir, jo crec que hem aprovat com a mínim tres mocions que parlen de la 
programació d’agenda dels especialistes des de la primària, igual que també hem dit 
que la primària pugui accedir a donar sortida, per descongestionar urgències, a llits de 
sociosanitari. I sempre ens expliquen que l’apoderament de l’atenció primària ens dona-
rà aquesta sortida, però de moment no estem veient res.

Ara, el que hem vist és el que vostè ens ha dit, com un gran descobriment, eh? –ho 
diem des del primer dia, això–: que això requerirà complexitats tècniques i suposo que 
un pressupost. Però és que en el pressupost del 16 hi havien 34 milions previstos a la 
primària, dins del pla de xoc de les llistes d’espera, que en el del 2017 no hi són. I, per 
tant, no sé com pensa fer això. Deu ser amb alguna eficiència d’aquelles que traiem..., 
perquè les eficiències aquestes, els 11 milions que s’estiren, ja no em donen per a més.

I, al final, entrem al quart eix, que és el de l’increment de l’activitat, on vostè plan-
teja els objectius de reducció que tots coneixem, i també segueix amb el que ja s’havia 
dit abans, però amb un 40 per cent menys del pressupost que ja hi havia previst en el 
pla de xoc. I, per tant, és evident que aquesta, que és la part que representa més incre-
ment pressupostari, perquè vol dir que l’increment d’activitat vol dir més quiròfans, vol 
dir més metges, vol dir més cirurgia major ambulatòria, vol dir més infermeres i vol dir 
també tots els serveis complementaris que ho acompanyen, perquè vostè sap que en les 
intervencions també hi ha les UCI o..., per tant, hi ha molta més gestió.

I aquí hi ha un tema que a mi m’agradaria preguntar: s’ha fet, l’assignació pels cen-
tres, d’acord amb la llista d’espera que tenen? I com s’ha fet, sota quins criteris, aquesta 
atribució? Perquè una cosa és que parlem en brut de la reducció o de l’increment de l’ac-
tivitat i diguem: «Incrementem l’activitat sobre una operació o sobre aquells deu proce-
diments quirúrgics que concentren més del 50 per cent de pacients fora del temps esta-
blert»; però, com distribuïm en el territori o en els mateixos centres hospitalaris aquests 
41 milions que dedicaran a això –41 de 60, amb la qual cosa en queden poquíssims per 
a qualsevol altre fet que no siguin aquests deu procediments? Que aquí hi han barrejat 
de garantia i de..., però, en tot cas, són els que ho tenen més.

És veritat, vostès estan abordant, també, amb aquests deu procediments, aquells que 
fa més temps que estan esperant (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció) –acabo, només trenta segons. Però vostè sap també, a part de dir 
què passa mentre estem a la llista d’espera, que estem generant i gastant recursos, perquè 
estem més temps a la llista d’espera, acabem anant més vegades a urgències, acabem 
anant més vegades a altres daixò, i acabem també usant més farmàcia. Per tant, al no 
tenir al dia les llistes d’espera, al no fer un pla de xoc de veritat o com a mínim tirar en-
davant la llista d’espera, és evident que generem més despesa de la que en un moment 
determinat voldríem.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I pel Grup de Catalunya Sí que Es Pot, té la paraula la diputada 
Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, bon dia; gràcies, president. Senyor conseller, personal de la conselleria, a veure, 
ja s’ha dit molta cosa, però en tot cas a mi m’agradaria partir d’una impressió inicial. 
Vostè, en la seva exposició, o en els primers minuts de la seva exposició, m’ha semblat 
que feia una petita trampa: constatava que no poden canviar el nombre, o que és molt 
difícil, o que és pràcticament insignificant..., que el nombre de persones que estan en 
llista d’espera no es pot reduir; per tant, no canviem la ena, canviem la te –és a dir, el 
temps d’espera–, i reduïm a la meitat el temps d’espera.

Bé, aquí jo li voldria dir que, per la conselleria i per totes aquestes llistes i procedi-
ments i regulacions que vostès fan, hi ha realment un enfocament completament dife-
rent, de cent vuitanta graus, entre el que vostès maneguen a la conselleria i l’opinió de 
les persones que estan malaltes. És a dir, per a les persones malaltes, quan comença la 
te?, quan comença el temps? A partir del moment en què es troben malament i han de 
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començar, a l’inici de tot, a demanar hora al metge de capçalera fins que reben l’alta no 
hospitalària –si és que no hi arriben, a l’hospital? O del mateix metge de capçalera a 
fins i tot, els diria, els serveis de recuperació, etcètera? És a dir, aquests temps són molt 
diferents.

I, sobretot, reduir el temps per a tothom a la meitat a mi m’ha semblat que era un 
atemptat a l’equitat. I l’hi dic perquè les patologies són molt diferents, però no només les 
patologies: les persones que pateixen aquestes malalties no poden ser tractades..., és a 
dir, no se sentiran justament tractades ni serà equitatiu dir: «No, per a tothom hi ha una 
reducció a la meitat del temps d’espera, bé, i en traiem les patologies greus, amb risc vi-
tal, etcètera.»

És a dir, no és cert, perquè una de les coses que vostè ha acabat dient, i aprofito per 
dir-la ara... «Estar en una llista d’espera», vostè ha dit, «pot generar, en alguns casos, 
riscos addicionals.» Jo li dic que gairebé sempre una llista d’espera, sobretot quan és 
excessiva –i aquí hi ha personal mèdic que ho pot dir–, implica no un agreujament de 
la patologia pròpia, sinó que incrementa evidentment riscos addicionals en moltíssi-
mes –moltíssimes– patologies. I, per tant, posar la persona, el malalt, en el centre de tot 
aquest temps, que en el fons és el que defineix la malaltia i el servei que s’ha de prestar 
a la persona malalta, crec que seria fonamental.

Llavors, aquí hauríem de veure, per exemple, tota la gent que queda exclosa d’aques-
tes llistes d’espera, que no és que sigui gaire –potser, no ho sé, hauríem de saber-ho–, 
però que –ja n’hem parlat– implica les esperes a casa per no poder-hi accedir, o perquè 
la patologia no està prou contemplada, o perquè és impossible el desplaçament –en el 
cas de sensibilitats químiques múltiples, per exemple–, o perquè no s’acaben de posar 
en marxa els procediments en els territoris que tracten altres patologies –com la sín-
drome de fatiga crònica i la fibromiàlgia, etcètera–, cosa que implica que aquestes llis-
tes d’espera, d’alguna manera, no existeixin, no hi siguin, o impliquin necessàriament, 
sempre, un camí que aboca directament a l’atenció privada, que em sembla que seria 
una qüestió que aquesta conselleria, evidentment, hauria d’intentar evitar amb molta 
cura i molt d’interès.

Es parla de que hi ha 500.000 persones o més, segons la diputada Escarp, en llis-
ta d’espera per a un especialista. Però és que això tampoc és ben veritat, perquè moltes 
d’aquestes persones estan perdudes en els laberints –a l’estil dels laberints d’Escher– de 
les rutes sanitàries; és a dir, que van de la primària a un especialista, d’aquest especia-
lista a un hospital comarcal, i, per la seva condició de malalts pluripatològics o amb ma-
lalties greus, acaben finalment a l’hospital de referència.

Tot el temps que s’ha perdut en aquest calvari, en aquestes diferents etapes que han 
anat agreujant la situació, i no només agreujant la situació, sinó enfosquint el procés de 
diagnòstic en molts casos, implica també per al malalt no només un increment del pa-
timent i de la incertesa, sinó que implica també un increment absolutament inequitatiu 
del temps d’espera per trobar resolució. I vostè sap que aquestes coses existeixen.

Per exemple, ahir vaig parlar amb gent de Terres de l’Ebre i ho comentaven: que des 
de la derivació que es fa als sociosanitaris, que es fa a comarcals, fins que no s’arriba, 
per exemple, al Verge de la Cinta, doncs, s’ha perdut moltíssim temps –en alguns ca-
sos, absolutament irrecuperable per a la completa recuperació de la persona malalta. Per 
tant, aquesta te, aquest temps, intentem-lo adaptar molt més a les condicions òptimes de 
tractament per a les persones malaltes.

Una altra qüestió que és important: fins a quin punt tot aquest decurs que s’està do-
nant i aquest perdre’s en aquests laberints o aquestes llistes d’espera que t’incremen-
ten..., o que se’t presenten i que s’incrementen, que realment ho veus com a amenaçador, 
quan et diuen: «No, és que l’especialista pot tardar un any», o «Pot tardar set anys» –sa-
bem d’un cas de la Mútua de Terrassa en què parlen de set anys, no?, per a una persona, 
per ser atesa–..., fins a quin punt no és també una coartada perquè hi hagi aquesta cosa 
que a la senyora Xandri li sembla que no té importància, però que per nosaltres sí que 
en té, de foment, de derivació, d’estímul a que la gent es faci d’una mútua, passi a la pri-
vada, o senzillament es conformi amb una atenció a la concertada de qualitat inferior a 
la que es dona en els centres públics. I ho dic amb coneixement de causa, eh?; ho dic i 
ho puc demostrar.
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Per tant, on cal posar l’èmfasi? En el millorament de la pública. I, en aquest millo-
rament de la pública, jo estic molt d’acord que l’atenció primària hi juga un paper deter-
minant, però aquest paper determinant realment no l’hi podrà jugar no fins que –i això 
nosaltres ho hem repetit moltes vegades– l’atenció primària tingui un telèfon on suposa-
dament es pugui establir un contacte o una cita amb un especialista, i data i hora –això 
és meravellós, és fantàstic–, sinó quan l’atenció primària disposi de la part dels pressu-
postos suficient, que nosaltres considerem que hauria de ser el 25 per cent, perquè real-
ment pugui, des de la primària, establir totes aquestes proves diagnòstiques i que des-
prés no li diguin que les han de tornar a fer, o que les han de tornar a demanar, perquè 
el metge de primària sap molt més i pot fer molt més del que ara fa i diu. Però si tingués 
mitjans, si tingués pressupostos..., no un telèfon per poder-hi connectar, perquè, a més a 
més, jo dubto que això sigui massa real, en la derivació a un especialista.

Jo, per tant, li demanaria, senyor conseller, que, a més a més d’aquestes reclama-
cions que es diuen, es tinguessin presents tots aquests caus, per entendre’ns, de poca 
transparència, que envolten les llistes d’espera, que són la gent que no hi pot acudir per-
què són la gent que no està posada en els circuits, que es veu abocada a la privada, i que 
en cap cas, mai –en cap cas–, aquesta manca de transparència o aquest termini tan llarg 
per a l’atenció pública no pugui ser un al·licient de cap manera per fer-se d’una mútua 
o per anar a atendre’s en una concertada de qualitat dubtosa.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo. 
L’equitat requereix que les persones malaltes siguin el centre de l’atenció sanitària, i no 
al revés.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I, ara, pel Grup de la CUP - Crida Constituent, té la paraula la 
diputada Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, molt bon dia. En primer lloc, doncs, disculpar l’Eulàlia Reguant, que ha hagut de 
sortir perquè teníem una activitat planificada fora, abans de conèixer la compareixença 
del conseller. Agrair també la intervenció, l’acompanyament que té del seu equip, amb 
bastant poca presència femenina, com a mínim els que s’han desplaçat avui a la sala –jo 
no dubto que, evidentment, hi ha més dones, entre els alts càrrecs–, i manifestar també 
la responsabilitat de parlar després de la diputada Castells. Dones com ella potser seria 
bo que l’acompanyessin en la seva gestió a la conselleria. Subscriuria el conjunt de la 
seva intervenció, no només pel que diu, sinó perquè el que diu és coherent amb el que 
sent i amb el que pensa. Dista molt d’altres portaveus de grups parlamentaris que trans-
meten bastant poca credibilitat en la seva suposada preocupació amb relació a la sanitat 
pública.

Un cop dit això, algunes qüestions. La primera i potser més significativa o més prò-
pia, si voleu, de les nostres inquietuds tindria a veure amb quan vostè es referia a les 
desigualtats socials, aquestes que a pocs quilòmetres de distància instal·len una dife-
rència en l’esperança de vida alarmant, no?, aquestes causes estructurals que vostè deia 
que no es poden abordar íntegrament, com a mínim, des de l’àmbit sanitari –en això hi 
coincidim.

Però sí que és cert que vostè, com a conseller, forma part d’un òrgan de govern 
en principi d’inspiració col·legiada, diguem-ho així, i vostès és veritat que han perdut 
l’oportunitat d’abordar aquestes causes estructurals –part d’elles, com a mínim– en 
aquests pressupostos. Jo crec que una de les paraules que vostè més ha repetit en la seva 
intervenció és «pressupostos», sigui per pròrroga o per recent aprovació.

En aquests pressupostos vau perdre l’oportunitat de posar més diners en l’àmbit de 
la despesa pública, també en l’àmbit de la sanitat; perquè sabem que costa, tocar pri-
vilegis; perquè sabem que costa, revertir algunes externalitzacions; perquè sabem que 
costa moltíssim, treure diners de determinats destins que semblen intocables. I no faig 
al·lusió només al Govern, eh?: en moltes votacions ens quedàvem sols o quasi sols, i, per 
tant, aquí també –i ho relligo amb la primera intervenció, que sembla que ha incomo-
dat, però als fets em remeto– ens quedàvem desgraciadament molt soles en unes apos-
tes, justament, per aprofundir en aquestes causes estructurals que expliquen la pobresa. 
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La pobresa no és una fatalitat. Que hi hagi una disminució en l’esperança de vida de 
vuit anys en algunes persones no és una fatalitat, i té a veure amb causes estructurals de 
desigualtat que és evident que hi ha mesures per resoldre-les.

Més enllà d’això, i fent també èmfasi en aquesta atenció a la desigualtat social, hi 
ha un tipus de personal, al qual fem poca o nul·la referència sovint, que és el personal 
d’atenció social que es troba a les àrees d’atenció primària, les treballadores o treballa-
dors socials –majoritàriament treballadores socials–, que tenen una tasca absolutament 
imprescindible justament en aquesta atenció complementària, diguem-ho així. Potser 
algun dia estaria bé que també parléssim de quina funció tenen aquestes treballado-
res, de si en tenim la plantilla suficient, de quin tipus de casuístiques atenen... Potser 
ja ho heu fet, eh? –evidentment, soc novella en aquesta comissió–; me n’alegro, si és 
així, però sovint jo crec que són també les grans invisibilitzades de determinats àmbits 
d’atenció.

Relacionat amb això, també, vostè deia que prioritzen aquest abordatge en la re-
ducció de les llistes d’espera des de criteris clínics, però també en funció de criteris so-
cials, que són difícils, segurament, d’establir o d’objectivitzar, i potser també valdria 
la pena que aprofundíssim una mica en quina línia estem treballant a l’hora que la prio-
ritat s’expliqui també des de criteris socials, no?

S’ha fet referència també a aquestes alternatives d’intervenció que es plantegen 
abans que finalitzi aquest temps d’espera de referència i a aquest 67 per cent d’accepta-
ció en les propostes de derivació que es fan. Nosaltres avui justament llancem uns ví-
deos de curtíssima durada; he estat temptada de demanar de projectar-los, però m’ha 
semblat que podia semblar molt corporativista o que fèiem molt partidisme. Ja els veu-
reu, són vídeos molt curts, tres capsuletes molt curtes, i en una un metge –potser algú 
l’ha vist, no ho sé, perquè s’arrencava algun somriure; no són divertits, però pretenen no 
ser agressius, perquè els incomoda molt l’agressivitat simbòlica, també ho sabem– diu: 
«Miri, doncs, vostè haurà d’esperar ics temps per ser atès, però també és veritat que a la 
tarda passem consulta privada aquí mateix, i, per tant, això en quinze dies ho tindríem 
resolt, eh?»

Jo voldria saber quin percentatge d’aquest 67 per cent de persones que accepten 
aquesta proposta de derivació passa per l’acceptació de recórrer a la privada. Em sembla 
que serien unes dades que abocarien llum al problema de fons que tenim, que és la con-
certació publicoprivada. I, per tant, doncs, avui no n’hem parlat, i a nosaltres ens sembla 
absolutament imprescindible. Jo no dic que tot el personal en aquesta proposta alterna-
tiva estigui derivant a la privada, evidentment. No ho simplifiquem així perquè no ens 
estem referint a això, però estem convençudes que en alguns casos és així.

I, en aquest sentit, també trencaria una llança a favor de que acabéssim a vegades 
amb el corporativisme amb tot el personal que treballa en l’àmbit sanitari amb una de-
fensa acèrrima de tots ells, sense exclusió, com si tothom treballés de la mateixa mane-
ra, com si tothom es cregués de la mateixa manera el sistema públic. No és veritat: hi ha 
gent que té la retribució que percep via sistema públic, que ha fet part de la seva carrera 
professional aquí, i que sustenten, defensen, fonamenten i són un lobby poderosíssim a 
l’hora de defensar que segueixi la concertació publicoprivada. I això ho hem de poder 
dir. I això no és un atac a ningú, però sí que és identificar que part del problema que te-
nim compta amb la connivència, la complicitat expressa de bona part del personal que 
no té cap mena d’escrúpol ni se li remouen les entranyes quan li diu a algú: «Vostè té 
mútua? Vostè pot anar a la privada? Si és així, evidentment, el temps s’escurça.»

Ha fet un esment, també, de les auditories periòdiques que estan intentant fer, d’una 
prova pilot amb unes auditories a set centres del Siscat. Ens agradaria saber qui fa 
aquestes auditories, i, si és l’Aquas, la nostra agència pública, només un..., res, una pro-
posta de millora, que és que al web de l’Aquas, quan intentes accedir a la informació 
dels alts càrrecs, diu que aquesta informació no està disponible al web. En pro de la 
transparència, ens semblaria important –això ara mateix, eh?, comprovat ara mateix– 
que poguéssim accedir, doncs, a la situació que tenen els alts càrrecs i a per què encara 
no se n’ha constituït el comitè d’empresa, perquè la plantilla és important.

S’ha referit també vostè a qüestions d’eficiència de gestió, a llistes d’espera reduï-
des en un 20 per cent amb pròrroga pressupostària, i, per tant, degudes a una millora 
en l’eficiència de gestió. Ens n’alegrem, però això relliga necessàriament amb fer una 
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lectura crítica, ultracrítica, de les passades legislatures. Què passa, que en una situació 
de crisi econòmica, de país trencat, de manca de recursos i del dimoni dels pressupos-
tos prorrogats –que no havien de permetre’ns fer res i després déu-n’hi-do, el que ens 
van permetre, però això és un altre debat–, hem millorat el 20 per cent en eficiència de 
gestió?

Jo crec que és una responsabilitat també de l’equip que esteu al capdavant de la con-
selleria en aquest moment denunciar els responsables de passades legislatures, sense 
cap mena de problema. I potser forma part del corporativisme, també, que hi ha a ve-
gades entre representants polítics; potser no queda bé, perquè: «Si jo ho faig, quan jo 
marxi ho faran sobre mi», i, per tant, és el principi de no ingerència en la mala gestió 
del que em va precedir, pel que pugui venir i pel que em succeirà, però nosaltres cre-
iem que és d’altíssima responsabilitat. Què va passar amb el senyor Boi Ruiz en l’àmbit 
de Salut? Què va passar? I per què hem millorat tan ràpidament –perquè, al final, en la 
política pública sanitària un any de gestió pública és un temps relativament curt, i amb 
manca de recursos, doncs, encara més– que tan fàcilment hàgim millorat en un 20 per 
cent la gestió de llistes, només amb eficiència de gestió?

S’ha parlat també, no?, dels mapes alarmants d’aquesta variabilitat en funció de la 
zona de residència de les persones. Jo crec que són inquietants, aquestes quasi quatre 
vegades –3,7– de derivacions entre unes zones i les altres. I, per tant, estem absoluta-
ment amatents a aquestes auditories. Què està passant? És a dir, ja no només per la di-
ferència entre territoris, que trenca un principi bàsic d’equitat, sinó perquè volem saber, 
una altra vegada més, si és que estem identificant professionals que estan treballant amb 
criteris de benefici de la privada. No estic acusant a ningú; estic plantejant que ens in-
quietaria moltíssim que fos així.

Ho deixo aquí, perquè moltes altres coses s’han dit. I, en tot cas, reiterar l’agraïment. 
I esperàvem una mica de disculpes pel retard, eh?, que alguns hem estat ultrapuntuals i 
d’altres no tant.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I ara, per part del Grup de Junts pel Sí, té la paraula la diputada 
Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Moltes gràcies, president. En primer lloc, donar les gràcies, també, al con-
seller, per la compareixença i les explicacions, i a tot l’equip de gent que l’acompanya 
del Departament de Salut.

I jo voldria començar parlant també i insistint una mica en allò que també ha mos-
trat el conseller, que és quin és el primer requisit indispensable per tenir una bona gestió 
de llistes d’espera, que no vol dir que sigui allò que provoca una bona gestió, sinó que 
és un requisit que ens hem d’autoimposar absolutament tots en molts àmbits quan go-
vernem públicament, amb els diners de tothom, però que en aquest cas és especialment 
rellevant, que és la transparència, aquesta transparència que ens porta a poder corres-
ponsabilitzar-nos tots, des de les organitzacions del mateix sistema de salut fins, evi-
dentment, als responsables polítics i també els ciutadans que participen i necessiten el 
nostre sistema, per a una correcta avaluació i retiment de comptes, que és, al cap i a la 
fi, una de les tasques que també vostè està fent avui aquí amb aquesta compareixença.

La ciutadania, en general, necessitem dades, però sobretot necessitem confiança. 
Necessitem confiança que allò que es gestiona amb els recursos de tothom s’està fent de 
forma eficient i de forma acurada, i per això cal que tot això estigui a disposició de la 
ciutadania en general. I necessitem també que tot el sistema i les organitzacions sanità-
ries siguin transparents: no només el Departament de Salut, no només el Servei Català 
de la Salut, sinó absolutament..., que puguem exigir a totes les organitzacions aquesta 
transparència.

En aquesta línia s’està portant..., i vostè ens ho ha dit, que un dels quatre eixos tam-
bé era aquesta proactivitat del sistema pel que fa a la informació cap a la ciutadania en 
general, però també voldria parlar de cap al ciutadà en particular, cap a aquesta persona 
que es troba en llista d’espera de qualsevol modalitat –sigui de prova diagnòstica, sigui 
de primera visita a especialista o sigui d’intervenció quirúrgica–, i voldria portar-ho en 
el marc de sortir una mica, aquí també, de les dades. Les dades són importants; ens in-
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teressa que ens pugui venir a explicar, el conseller de Salut, quins són els percentatges 
que hem aconseguit reduir amb millores en la gestió, però al final estem parlant de per-
sones que es troben en una llista d’espera –o no–, o de persones a qui el seu facultatiu 
de confiança els ha dit: «Mira, doncs, et demanaré aquesta prova», «Mira, doncs, això 
s’ho hauria de mirar l’especialista», «Mira, això s’haurà d’intervenir, i, per tant, entra-
ràs en una llista», i quina gestió hi ha de la informació que es fa arribar a aquestes per-
sones.

Perquè és molt diferent esperar amb informació que esperar només amb aquestes 
paraules que t’ha dit..., per molta confiança que tu puguis tenir en el teu metge de cap-
çalera o en aquell especialista que t’ha dit que t’hauria d’intervenir. I per això celebro 
que aquesta Instrucció 5/2016, del 27 de juny, que està en desplegament, prioritzi donar 
aquesta informació a la persona, aquesta informació al ciutadà: saber que sí, que efec-
tivament està en llista d’espera, no que algú li ha dit un dia: «Escolta, això s’haurà d’in-
tervenir», i que al cap d’uns mesos té la incertesa de dir: «Però estic en llista d’espera o 
no?», i fa les consultes al CatSalut. És important que aquesta informació i aquesta pro-
activitat arribin directament del sistema cap a la persona.

Com també és important el focus que posen en la fase diagnòstica, perquè és veritat, 
sempre ho diem: «L’espera desespera.» I, en aquest cas, quan a sobre no saps què tens, 
no saps si pot ser greu o no i no saps quant et comportarà de temps, aquesta espera es 
viu molt malament. I, per tant, posar el focus en aquesta fase diagnòstica em sembla ab-
solutament pertinent.

Com també m’ho sembla el fet de que comencem a pensar que els criteris no només 
són clínics –que, evidentment, són els primordials–, sinó que també són socials. Quan 
estem parlant del sistema de salut –això ho ha dit la companya Àngels Martínez– i es-
tem parlant de posar la persona en el entre, i estem dient que aquella persona no és un 
diagnòstic i no és només la persona en el sistema sanitari, sinó que són les seves condi-
cions d’entorn, de vida, i tot el que implica la seva vida diària, aquests criteris clínics i 
socials és important que els puguem objectivar, que els puguem traslladar a totes les or-
ganitzacions i que puguem fer que aquesta variabilitat entre els diferents centres també 
es redueixi, perquè tothom té clar quins criteris són els de priorització d’entrada en una 
llista d’espera.

I el que diu vostè, i ho diu molt bé: que tenim una xarxa assistencial, un sistema de 
salut que pot ser pal·liador, en determinats moments, d’aquestes desigualtats socials que 
acaben generant desigualtats en salut. I aquesta xarxa assistencial l’hem de posar al ser-
vei del principi d’equitat, que és un principi bàsic del nostre sistema públic de salut, i, en 
aquest sentit..., una bona accessibilitat, evidentment, personal, per a cada un dels ciuta-
dans, i també a nivell territorial, quan parlem d’accessibilitat territorial.

En aquest cas, el pla de xoc establia la prioritat política perquè definitivament és una 
prioritat social, i, quan veiem les enquestes, que certament donen bones notes al nostre 
sistema de salut, probablement en allò en què els ciutadans insisteixen més és en el tema 
de llistes d’espera. Per tant, és una preocupació ciutadana molt lògica i que s’ha de tras-
lladar, evidentment, a una prioritat política: a reduir aquest temps de prova diagnòstica 
en un 50 per cent –primera visita–, i en el 10 per cent en intervenció quirúrgica. Això 
és en el que es va insistir en aquell pla de xoc, que s’hi posaria el puntal i s’hi posaria la 
priorització.

I ho va concretar el Pla integral per a la millora de llistes d’espera sanitàries en 
aquests quatre eixos de què ja he parlat, que són la informació accessible, l’atenció pri-
mària –de la qual ara parlaré–, la proactivitat del sistema i l’increment d’activitat. És 
cert que les tres primeres, en realitat, són les que potser depenen menys del pressupost, 
però sí que són les més complexes i les que impliquen una transformació real del siste-
ma.

I moltes vegades parlem que és una legislatura curta, excepcional, però que ha de 
deixar un pòsit de transformació del sistema de futur. Perquè aquí hi ha consens de tot-
hom en que el sistema ha de ser capaç d’assolir els reptes de futur i de millorar també 
tot això que impliquen les llistes d’espera, i són aquestes transformacions en la informa-
ció, en la proactivitat i en l’apoderament de l’atenció primària, les que seran aquest pòsit 
de transformació que sí que aquesta legislatura deixarà per al futur.
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S’ha parlat molt de l’apoderament de l’atenció primària, i ho han dit diferents grups: 
és cert que una programació directa cap a unes agendes de consulta d’especialista no és 
fàcil. Jo diria que no és gens fàcil, que és complicadíssim, i no només perquè implica 
canvis en sistemes d’informació i en aquest accés a unes agendes que depenen molt so-
vint d’altres proveïdors i, per tant, s’hi ha de fer una interoperativitat, sinó que és difícil 
també pel canvi de mentalitat, per deixar anar un cert control del que són les agendes 
d’especialistes cap a un altre recurs, que és l’atenció primària, el qual volem apoderar.

Tots aquests canvis de manera de fer, que són complicats, són absolutament neces-
saris. I jo des d’aquí aplaudeixo també la valentia en buscar els instruments per fer-ho 
possible. Ningú va dir que els bons discursos s’havien de notar immediatament; jo soc 
de l’opinió que es notaran al més aviat possible. És cert que l’atenció primària va tensio-
nada, però és cert que hi ha una aposta clara i amb aquesta valentia política. I, per tant, 
des d’aquí, tots els professionals d’atenció primària, que es creguin també apoderats per 
poder assumir aquests reptes de futur, perquè realment la línia és aquesta.

De la proactivitat del sistema ja n’he parlat: el fet de que puguem lliurar als pacients 
un document, que es pugui utilitzar La Meva Salut perquè el pacient tingui la seva car-
peta i en sigui com l’amo, i no caigui en allò que també deia la diputada, que és que te-
nim persones perdudes pel laberint del nostre sistema sanitari. Això realment és una 
cosa a corregir, i jo crec que aquesta és una eina. No ho solucionarà tot, perquè real-
ment sí que hi ha punts negres i punts foscos que crec que s’hauran de tractar molt més 
focalitzats, com és el cas d’algunes malalties que també ens apuntava ella, però bé, 
això sí que és un repte, i aquesta instrucció ho posa sobre la taula i crec que hem d’anar 
en aquesta línia.

Pel que fa al que he dit de la transparència, que ens pot abocar a les auditories (sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –intento acabar 
ràpidament–..., són necessàries, aquestes auditories periòdiques: són necessàries per a 
la confiança de la gent en que les dades que estem transmetent a tots nivells estan actu-
alitzades i són correctes. I aquest mig milió de persones que esperen aquesta primera 
visita a l’especialista s’han de sentir acompanyades també pel sistema, no abandonades. 
I això és una prioritat que tenim, molt més enllà de tots els criteris clínics que hi pu-
guem posar.

Aplaudeixo també les prioritats. I només hi volia fer una puntualització, quan es 
parla dels deu procediments. Quan parlem que tenim unes desigualtats socials que afec-
ten la salut i que, per tant, el sistema en pot ser pal·liador, el fet d’insistir en aquestes 
prioritats, en aquests deu procediments... I aquí hi poso dos exemples: per exemple, les 
intervencions de raquis o les mateixes hèrnies, que són incapacitants per a la persona. 
Hi posem casos de persones en edat de treballar que, evidentment, tenen feina i volen 
treballar, i el mateix sistema i la seva espera els estan dient: «Doncs, no, no pots treba-
llar, i ara entres en un procés d’incapacitació.» Això és un error del sistema. I em sem-
bla molt bé, que es prioritzi en aquesta etapa, perquè, realment, quan estem lluitant per 
pal·liar unes desigualtats socials que afecten la salut, intentem que el mateix sistema no 
ens estigui provocant també certes desigualtats socials en aquest aspecte.

Les variabilitats, totes (veus de fons), les hem d’intentar corregir.
Gràcies, senyor president, per la seva benevolència. I ho deixo aquí perquè pugui 

respondre el conseller.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I ara té la paraula el conseller Comín per contestar-los. Té trenta 
minuts. Quan vulgui, té la paraula.

El conseller de Salut

Intentaré no utilitzar-los tots trenta, però crec que fracassaré en l’intent. En tot cas, 
l’intent hi serà.

Vull començar fent un reconeixement molt especial –potser l’hauria d’haver fet en 
l’inici de la meva intervenció anterior– a la feina que s’està fent des del Servei Català 
de la Salut. Avui el director del servei no ens pot acompanyar; és en una conferència a 
Washington precisament per explicar la bona feina que fa el servei en matèria del me-
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dicament. M’acompanya el subdirector del servei, el doctor Argimon; m’acompanya la 
doctora Nadal, m’acompanya l’Ivan Planas.

I, en aquest sentit, s’ha de dir que el mèrit en tots aquests canvis de paradigma, en 
aquestes millores de gestió, és un mèrit que s’ha d’atribuir particularment, molt parti-
cularment, a l’equip directiu del Servei Català de la Salut. Per tant, vagi per endavant 
aquest reconeixement. Sempre que puc mostro l’orgull de l’equip que tinc; sense exage-
rar, diguem-ne, amb contenció, perquè tot s’ha de fer amb contenció, en aquesta vida, 
però sempre que puc ho faig.

A la diputada del Partit Popular –veig que s’ha d’absentar–, molt ràpidament: dir-li 
que li agraeixo el seu agraïment inicial. Jo tampoc esperava menys de vostè; per tant, en 
aquest sentit estem empatats.

I només dues reflexions molt ràpides. Una, el pressupost. Mirin, pel que fa al pressu-
post, és molt senzill: nosaltres hem fet el càlcul dels recursos que necessitarem per com-
plir els objectius, i hem dit clarament que els objectius són innegociables. I, en aquest 
sentit, hem explicat que hi ha 45 milions, que és el que entenem que necessitem, vistes 
les millores d’eficiència que es van fer durant l’any 16, per complir amb els objectius, i 
els diners necessaris per a les proves diagnòstiques i per a les consultes externes.

Recordin que hi ha 11 milions que s’hi han d’afegir, que són els procedents dels re-
cursos de les clàusules de recerca, que ara han quedat pressupostats directament a tra-
vés del pressupost de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, i, per tant, 
aquests diners són diners addicionals dels quals disposa avui el Servei Català de la Sa-
lut per tirar endavant tota la seva activitat. Per tant, s’ha de, sempre, fer aquesta suma: 
els 45 més 11. Són 56, que ja hi estan consignats d’entrada.

Però, en qualsevol cas, si calen –i ho vaig dir des del principi– més recursos per tirar 
endavant el pla de xoc de llistes d’espera, hi seran. Vostès em preguntaran, amb legiti-
mitat –m’ho havia preguntat el diputat Santi Rodríguez–: «D’on sortiran aquests recur-
sos addicionals?» Jo els contesto: de l’increment del pressupost que, d’acord amb el que 
ha estat la tendència dels darrers anys, es preveu que es donarà en el cas del pressupost 
de Salut, perquè per alguna raó té una gestió pressupostària específica, diferenciada, 
que permet un increment de pressupost al llarg de l’exercici.

Per donar seguretat jurídica màxima, en la línia del que em va demanar el diputat 
–ho recordo– Santi Rodríguez en alguna interpel·lació prèvia, a aquest increment de 
pressupost, els faig coneixedors que en el Govern –si no és al proper, al següent–..., hi 
haurà un acord de govern que efectivament, per acord de govern, incrementarà la des-
pesa del Departament de Salut en 997 milions d’euros. És a dir, el mes d’abril ja serà 
oficial que el pressupost a meritar, el pressupost a executar del Departament de Salut, 
serà pràcticament 1.000 milions d’euros superior al que preveia el pressupost aprovat en 
aquest Parlament.

Perquè hem pensat que era bo, i en part això també té a veure amb atendre els re-
queriments d’aquest Parlament. Jo crec que, per salut democràtica, està molt bé que jo 
els escolti molt, sigui molt receptiu i prengui decisions derivades del nostre diàleg. I no 
només per això, però també per això, ens ha semblat que era important fer una cosa que 
fins ara no s’havia fet mai, que és: no només preveure aquest increment del pressupost 
del Departament de Salut i anar-lo gestionant a través de la comissió interdepartamen-
tal entre el Departament de Salut i el Departament d’Economia, que és una comissió 
oficialment constituïda..., per tant, ja era una via, diguem-ne, prou rigorosa, però li hem 
donat encara un blindatge polític encara més alt, i hem dit que no només es farà aquest 
increment pressupostari via comissió interdepartamental, que és la comissió de garantia 
de la sostenibilitat de la despesa sanitària, sinó que aquesta vegada fem una cosa que no 
s’havia fet mai fins ara, que és un acord de govern. I, per tant, el Govern en el seu con-
junt diu: «Senyors, el pressupost de Salut, 997 milions» –estic dient la xifra de memòria 
i espero que sigui exactament aquesta, i, si no, ja la donaré amb exactitud– «superior». 
Per tant, els recursos per complir amb el pla de xoc hi són, els recursos per complir amb 
el pla de xoc hi seran; per això no hem de patir.

Un altre comentari molt ràpid, que és amb relació a la titularitat. Vostè diu: «Vostès 
estan més preocupats per la titularitat que per la qualitat.» I jo li responc que no, a par-
tir del moment que nosaltres el que fem és, en la línia del que deia la diputada Castells, 
reconèixer, com ho fa la gran majoria dels ciutadans d’aquest país, que avui els centres 
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de titularitat pública de l’ICS, concertats, centres amb consorcis amb participació del 
Servei Català de la Salut, centres del tercer sector que formen part de la xarxa pública, 
tenen la màxima qualitat. La sort del nostre país és que la xarxa pública, ja siguin cen-
tres de l’ICS, centres del tercer sector concertats, ja siguin consorcis públics que també 
estan en situació de concert... És a dir, el Siscat i l’ICS avui són els dipositaris de la mà-
xima qualitat assistencial en el nostre país, i això és una fantàstica notícia. I tothom ho 
sap, tothom sap que la qualitat de la pública és màxima –és màxima.

I, en aquest sentit, optar, com fa la LOSC, per un principi de preferència que diu «la 
pública va primer» no atempta contra el principi de qualitat, ans al contrari, el respecta 
perfectament. Nosaltres, en el debat sobre la titularitat, l’únic que hem fet –anava a dir 
«pobres de nosaltres»– és respectar la llei, perquè la llei vigent, que es diu Llei d’orde-
nació sanitària de Catalunya, ens sembla correcta. Per tant, nosaltres som pro-LOSC. 
I després, a Catalunya, doncs, hi ha un front anti-LOSC, molt legítim, i no passa res, i 
cadascú té tot el dret d’estar-hi a favor o en contra. Nosaltres hi estem a favor.

Els que troben que no hauríem de desprivatitzar el que estem desprivatitzant estan 
en contra de la LOSC, i llavors són el front anti-LOSC, i nosaltres som el front pro-
LOSC. I, en nom d’aquests criteris de priorització, no tenim la possibilitat, tenim el 
deure polític –no és un deure jurídic, però és un deure polític– de fer el que estem fent, 
que és passar l’activitat als centres públics allà on els centres públics poden rebre més 
activitat, perquè la LOSC diu això. Diu que quan un centre públic pugui rebre més acti-
vitat, tingui quiròfans sense utilitzar, tingui activitat potencial per fer, el pressupost l’ha 
de posar allà.

El debat fixin-se que no és sobre la necessitat de comptar amb més centres que els 
públics, vist que els centres públics ja no tenen més capacitat; el debat no és aquest. Lla-
vors, en aquest cas, doncs, pot ser que s’hi hagués de comptar. El debat és: amb el pres-
supost disponible, a qui li donem l’activitat? I l’activitat la donem als centres públics, 
per múltiples raons: una d’elles és que ho diu la llei, una altra d’elles és que la seva qua-
litat és màxima, una altra d’elles és que és el patrimoni de tots, en el qual aquest país 
ha estat invertint, i, per tant, són els hospitals que hem construït amb l’esforç de moltes 
generacions, i és normal que els prioritzem per davant dels altres.

Per tant, vostès a vegades fan aquesta consideració sobre la titularitat com si esti-
guéssim renunciant a fer activitat, quan deixem de comptar amb els hospitals privats, i 
no és el cas. El que hem de decidir és: aquests pacients, on els tractem: en un hospital 
públic o en un hospital privat? Amb el pressupost disponible hem de decidir on posem 
l’activitat. Ho dic perquè jo crec que en aquest sentit s’ha de desvincular completa-
ment la titularitat dels centres de la llista d’espera. Que estiguem operant en centres 
públics no fa que hi hagi més llista d’espera; en absolut, de cap de les maneres. No hi 
ha cap relació, cap ni una. Nosaltres ara podríem traslladar l’activitat dels centres pú-
blics als centres privats: seria la mateixa, la mateixa quantitat d’activitat. No jutjo si 
seria la mateixa qualitat, seria la mateixa quantitat d’activitat, i la llista d’espera en res 
milloraria.

Per tant, no vinculem el que no està vinculat. No vinculem la llista d’espera a la ti-
tularitat dels centres que estan fent l’activitat, perquè amb el mateix pressupost podem 
fer l’activitat que podem fer. Per tant, la llista depèn del pressupost, depèn dels recursos, 
bàsicament; no dels centres que l’estan executant. I, pel que fa als centres, hi insisteixo, 
moltes raons ens confirmen la necessitat de prioritzar els centres públics.

El diputat de Ciutadans em discuteix que el departament triï el moment adequat per 
fer les compareixences davant de la Comissió de Salut. A mi em sembla que està dins, 
vaja, de la normalitat institucional absoluta, que els departaments intentem fer les coses 
en els moments adequats, però no adequats per als interessos del departament, adequats 
per a la qualitat del debat. I ens semblava poc oportú fer un debat sobre llistes d’espera 
sense pressupost. Perquè ara vostès ens podran exigir molt més: ara ja tenim el pressu-
post; ara, des del seu punt de vista, ja no tenim excuses. Per tant, havíem de comparèi-
xer quan no hi havia pressupost per explicar-los que la responsabilitat de que no es po-
gués implementar el pla de llistes d’espera és del Parlament? Jo crec que és molt millor 
venir en un moment en què les responsabilitats de l’aplicació del pla de xoc és tota nos-
tra –és tota nostra. I és en aquest moment, que hem triat el moment adequat.
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Després, també veig que a vostè l’inquieta que el Govern comuniqui la seva acció. 
Doncs, li faig saber que en qualsevol democràcia a la qual vostè tingui l’oportunitat de 
contribuir tindrà el mateix disgust que en aquesta, és a dir, el seu mal no té cura, la seva 
pena des d’aquest punt de vista no té solució, perquè tots els departaments, tots els mi-
nisteris de tots els governs democràtics del món comuniquen la seva acció de govern. 
De fet, quan no la hi comuniquen, l’oposició els ho retreu, i quan la hi comuniquen, 
també; això forma part de la normalitat. Però sàpiga que vostè no està davant d’un cas 
especial, estrany, sinó que el seu disgust de saber que el departament comunica el que 
fa és un disgust que el pot anar donant per fix, és un disgust que el pot donar per per-
manent, perquè en qualsevol democràcia del món es trobaria exactament davant de la 
mateixa pràctica.

Vostè em deia: «Vostè ara ha vist que el pla de xoc de llistes d’espera no és només 
un tema de...» (veus de fons) –el temps, sí, gràcies; si m’ho pot..., gràcies, president, així 
podré gestionar millor la intervenció–, «han vist que no era només un tema d’activitat, 
que no era només una qüestió del quart eix, sinó que era una qüestió que va més enllà: 
la proactivitat, la transparència...» Jo crec que vostè, en aquest sentit, té una certa con-
fusió de calendari, perquè, si s’hi fixa, la presentació a la qual jo i el director del servei 
vam explicar que el pla de xoc de llistes d’espera no es podia reduir al pressupost, no es 
podia reduir a l’activitat, i que aquest pla de xoc –em dirigeixo a vostè, senyor diputat– 
era un pla de xoc que havia de contemplar tres eixos més..., aquesta explicació pública 
és de l’abril del 2016. Per tant, des de l’abril del 2016, és a dir, al cap de pocs mesos d’in-
corporar-nos, la proposta que s’ha fet des del departament sempre –sempre– ha previst 
anar més enllà de l’eix 4. Per tant, és una mica estrany, que vostè hagi dit: «Vostè ara 
s’ha adonat que no tot és més recursos.» No, no: des del primer minut, des del primer 
dia teníem clar que era així, i per això a l’abril del 2016, com vostès han pogut compro-
var, ja vam explicar nosaltres, a iniciativa pròpia, que no tot s’acabava amb el pressupost 
i que havíem de fer millores de gestió pel que fa a la primària, pel que fa a la transpa-
rència, pel que fa a la informació per al ciutadà, pel que fa a la proactivitat del Servei 
Català de la Salut.

Vostè diu, també: «No ha canviat res, no passaran a la història.» Miri, li ben asse-
guro que l’última motivació que tenim en el Departament de Salut, o almenys jo perso-
nalment, és passar a la història. No ens interessa gens. Perquè hi ha una cosa molt més 
important que passar a la història, infinitament més important, i molt més apassionant i 
molt més motivadora, que és intentar garantir millor el dret a la salut dels ciutadans de 
Catalunya. És molt més apassionant, com a motiu per anar a treballar cada matí al des-
patx del Departament de Salut, i una cosa molt més interessant, l’hi ben asseguro –es-
tic segur que vostè està d’acord amb mi, i la majoria dels aquí presents–, que passar a 
la història, que és una cosa que no té excessiu interès, almenys la majoria de la gent no 
crec que tingui gaire la intenció aquesta. En canvi, hi ha una cosa que sí que realment 
motiva l’esforç que estem fent cada dia, que és saber que la gent, pel que fa al seu dret a 
la salut, estarà més ben atesa; això, sí.

Per tant, aclarit això, que la història ens interessa molt poc i el dret a la salut ens in-
teressa molt, li he de dir que... Vostè diu: «No ha canviat re, hem empitjorat.» Bé, no em 
faci repetir les dades: ha canviat el que les dades expliquen que ha canviat. Hi han hagut 
uns canvis. I, si no, expliqui-ho al 20 per cent de persones que abans estaven fora dels 
temps garantits i ara ja no ho estan, o al 20 per cent de persones que abans estaven fora 
dels temps de referència. Ha canviat això, ni menys ni més. Però no em digui... Jo no li 
dic que ha canviat molt, jo no li dic si és molt o poc. Jo li dic: «Ha canviat això», i n’hi 
dono dades, i darrere d’aquestes dades hi ha persones. A aquestes persones vostè no els 
pot dir que no ha canviat re, perquè aquestes persones li explicaran que per a ells sí que 
ha canviat –sí que ha canviat.

Jo agrairia molt, del primer partit de l’oposició, propostes, perquè necessitem pro-
postes; propostes que vagin més enllà, i no més ençà, de les que ja s’estan fent des del 
Govern. Perquè propostes tipus «s’ha de millorar l’eficiència de gestió de les llistes d’es-
pera», les compartim, però això ens aporta poc. Llavors, esperem, d’un partit que aspira 
a governar, i aspira a governar algun dia el sistema de salut... Potser vostè es veurà un 
dia en la responsabilitat de gestionar el sistema de salut del nostre país, i, en aquest sen-
tit, doncs, espero que l’oposició l’ajudi igual que ho fan vostès amb mi, i no ho dic amb 
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ironia, saben que ho dic sincerament. Jo entenc que el debat que es fa en la Comissió 
de Salut és un debat bàsicament constructiu, i en aquest sentit sempre ho agraeixo, però 
crec que vostès ja haurien d’entrar en la lògica de fer propostes una mica amb contingut, 
més enllà de les generalitats.

Perquè, amb relació a les llistes d’espera, més enllà de demanar que es redueixin i 
que hi hagi més recursos i més eficiència, que són principis generals que tots compar-
tim, i més transparència, estem trobant a faltar alguna proposta nova, diferent de les que 
hàgim fet des del mateix departament. I, en aquest sentit, estem àvids de trobar idees 
que a nosaltres no se’ns hagin ocorregut. També entenc que és difícil, perquè és normal: 
el Servei Català de la Salut té una expertesa i una capacitat per pensar les solucions que 
no les podem demanar als grups parlamentaris. Per tant, és normal que els grups par-
lamentaris en aquest sentit vagin per darrere. Ara, si algun dia el Grup Parlamentari de 
Ciutadans va per davant i té alguna idea concreta específica de gestió que no s’havia 
previst des del servei, des del departament, i ens sembla una bona idea, li ben asseguro 
que jo seré el primer –el primer– en reconèixer-ho, en agrair-l’hi i en explicar-ho públi-
cament i en felicitar-lo, diguem-ne, no? Per tant, jo els convido a que facin aquest esforç 
d’aprofundiment.

L’atenció primària. A l’atenció primària –vostè n’ha parlat– tampoc pot dir que no 
ha passat re, perquè la setmana passada 155 equips d’atenció primària van rebre un in-
crement del seu pressupost per raó de la situació social de l’àrea bàsica on estan. I la 
setmana passada 283 equips d’atenció primària –és a dir, tots els de l’ICS– van rebre un 
altre increment diferent del seu pressupost per poder recuperar el personal substitut que 
havien perdut durant els anys de les retallades: s’ha recuperat el 50 per cent del pres-
supost variable per contractar personal substitut. I d’aquí a pocs dies l’atenció primària 
rebrà una altra carta on s’explicarà, els 22 milions que posem en atenció a la salut men-
tal en els centres d’atenció primària, de quina manera es distribueixen en el conjunt dels 
centres d’atenció primària del nostre país.

Per tant, són passos. Són passos de gegant? No. Són passos suficients? No. Ens hem 
conformat amb això? No. Però són tots els passos que en aquests moments estem fent, 
que estem en condicions de fer i que volem seguir fent. I això són fets. Jo crec que tan 
absurd és pretendre que això és una revolució radical i rotunda i total, i que ja hem fet 
els deures, com dir que no s’està fent re, que això no té importància, que això no té va-
lor, que això és irrellevant, perquè els professionals d’atenció primària... Jo hi parlo 
molt, amb els professionals de l’atenció primària, bastant, i hi voldria parlar encara més, 
i els que fan els balanços de les nostres mesures són ells, i me’ls fan directament a mi. 
I ells a aquests passos els donen el valor... Quin? El que tenen: passos importants però 
insuficients. Jo crec que és millor ponderar-ho en aquests termes.

Al pressupost d’aquest any, senyor diputat, al pressupost de l’any 2017, l’atenció pri-
mària –i també aprofito per explicar-ho a la diputada Àngels Martínez– creix més del 
doble que l’atenció especialitzada. El nostre compromís amb l’atenció primària no és re-
tòric, senyora Escarp. El nostre compromís amb l’atenció primària està consignat als 
pressupostos. I als pressupostos de la Generalitat, aquest any, l’increment de l’aten-
ció primària més que dobla..., el pressupost de l’atenció primària creix, i el de l’atenció 
especialitzada també creix; el que passa és que el creixement de l’atenció primària és 
més del doble que el creixement de l’atenció especialitzada. I per què? Perquè nosal-
tres, en la línia del que deia la diputada Anna Gabriel, intentem pensar el que sentim, o 
sentir el que pensem, i fer el que diem –ara ja no sé exactament si l’ordre dels verbs és 
aquest. Però quan diem que l’atenció primària és important, intentem que en el pressu-
post es reflecteixi així.

Pel que fa a la transparència, una cosa que no he explicat en la meva intervenció an-
terior i que em sembla important és que a partir d’ara jo crec que, en l’era de la informa-
ció –i, en aquest sentit, estic d’acord amb els requeriments de transparència que ens fan 
vostès–, ja no té sentit seguir com fins ara, fent un tall semestral per informar de l’estat 
de les llistes d’espera, perquè en el món de la informació i de les tecnologies aquest co-
neixement hauria de poder ser permanent.

I, per tant, ja vam anunciar, i avui ho reitero aquí, i, per tant, amb la solemnitat de 
la Comissió de Salut, que a partir del juliol de l’any 2017 s’han acabat aquelles rodes 
de premsa que els mitjans esperen tant, on els expliquem quina és la situació de les llis-
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tes d’espera a juliol del 2017, o desembre del 2016, i passem a la informació permanent, 
mensualment. La web del departament..., les webs dels centres actualitzaran l’estat de 
les llistes d’espera i en tindrem informació actualitzada mensualment, i, per tant, no fa-
rem una roda de premsa cada mes.

Crec que això també és una notícia que el diputat de l’oposició agrairà, que consi-
dera que tenim un excés d’activisme mediàtic. Doncs, en part per satisfer la petició de 
«menys anuncis i més fets», no farem rodes de premsa semestrals, publicarem les dades 
mensualment. No farem una roda de premsa mensualment per explicar les dades cada 
mes. Per tant, en aquest sentit el senyor diputat no ha de patir gens ni mica. I, en aquest 
sentit, seran els grups parlamentaris, els mitjans de comunicació i els moviments so-
cials els qui podran anar avaluant, fer les gràfiques que vulguin, avaluar l’evolució i el 
balanç de com estan evolucionant les llistes d’espera al nostre país.

A la diputada del Grup Socialista, li agraeixo que vostè digui que el document so-
bre llistes, sobre el pla de xoc, està molt bé; entenc que és una frase que ha dit vostè en 
la seva intervenció. Important: el temps –el temps. Vostè diu: «Estem parlant del temps 
real? És a dir, quan entra una persona a la llista?» I aquesta reflexió també serveix, en 
part, de resposta a la diputada de Catalunya Sí que es Pot. Fixem-nos en una dada: pu-
bliquem tots els temps d’espera de totes les llistes. Precisament per evitar els forats ne-
gres en què es dissimulen els temps reals d’espera, no publiquem els temps d’una llista, 
publiquem els de totes: publiquem el temps d’espera de la fase diagnòstica, publiquem 
el temps d’espera de la primera visita, publiquem el temps d’espera de la prova diagnòs-
tica, publiquem el temps d’espera fins a la intervenció quirúrgica...

Per tant, en aquest sentit, és fàcil fer la suma que demanava la diputada Àngels Mar-
tínez: hem de sumar tots els temps. Efectivament, hem de sumar tots els temps. I per 
aquesta raó els publiquem tots. No publiquem només la llista quirúrgica; publiquem tots 
els temps d’espera de totes les fases del procés assistencial.

Però, a més a més, en quin moment s’incorpora la persona a la llista d’espera qui-
rúrgica? Quan l’especialista decideix que aquella persona se l’ha d’intervenir. No és 
una decisió del Servei Català de la Salut ni del conseller; és una decisió dels centenars 
i milers d’especialistes que avui, a Catalunya, veuen els seus pacients i en un moment 
donat diuen: «Doncs, vostè necessita una intervenció.» I en aquell moment la perso-
na és incorporada a la llista i rep el document al qual feia referència la diputada Alba 
Vergés.

Vostès pensen que els especialistes del nostre país, avui, tenen cap interès especial 
en ajudar el departament a maquillar les llistes d’espera? Vostès creuen que té alguna 
lògica pensar que els especialistes són una mena de còmplices del Departament de Sa-
lut que intenten incloure amb retard la gent a la llista d’espera perquè així li fan un favor 
al departament a l’hora de presentar les dades relatives als temps d’espera? No té cap 
base real, aquest supòsit; no té cap sentit. Perquè són centenars, milers d’especialistes 
que treballen amb rigor i amb professionalitat, i que hi inclouen la gent en el moment que 
toca per raons clíniques, i que no volen fer-li favors, ni polítics ni de cap altra mena, al 
departament. Per tant, no podem fer involuntàriament una acusació o una sospita sobre 
la correcció de l’actuació dels especialistes, que són els qui estan gestionant, de facto, la 
llista d’espera. Jo crec que, en aquest sentit, és molt important.

La diputada Escarp ens deia: «Caldria tenir-ho tot en temps de garantia –caldria te-
nir-ho tot en temps de garantia.» Algun dia potser el pressupost de la Generalitat ens 
permetrà tenir tots els procediments en temps de garantia. I que arribi al més aviat pos-
sible, aquest dia, d’acord, senyora diputada; però vostè sap que governar és dir la veritat, 
i governar és treballar amb objectius viables, i no fer promeses impossibles de complir. 
No n’intentem fer cap. Proposar avui, via llei, via proposta de resolució, que tots els 
temps de referència es converteixin en temps de garantia és un brindis al sol. L’oposició, 
no jutjaré jo si té dret o no té dret a fer brindis al sol; el Govern, segur que no –el Go-
vern, segur que no.

Pel que fa a l’accessibilitat, jo estic d’acord amb vostè que en aquest sentit hem 
de tenir en compte l’accessibilitat del ciutadà al portal La Meva Salut, a tota la informa-
ció a la qual s’accedeix per la via digital, però en aquest sentit nosaltres també apostem, 
des del punt de vista del canvi generacional, per anar adaptant el sistema de salut a les 
noves pràctiques que les noves generacions incorporen d’una manera cada vegada més 
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habitual. Per tant, és veritat, hi ha un gap generacional. Està identificadíssim, des del 
punt de vista digital; és el que es coneix com l’«escletxa digital». I no ens ha d’impedir 
anar fent tots aquests canvis tecnològics, tot i que hem de ser conscients que hi ha una 
part de la població que se l’ha d’acompanyar, no només a través de La Meva Salut, sinó 
directament.

Les reclamacions es publiquen, senyora diputada. Les reclamacions es publiquen a 
la memòria del Servei Català de la Salut, i, a més, es publiquen regió per regió. El que 
passa és que –ara ho recollíem amb el doctor Argimon, en la línia de millores que ve-
nen del diàleg amb vostès– potser és veritat que aquesta informació la podem posar ben 
destacada en el portal web del departament, i que s’hi pugui accedir d’una manera més 
automàtica.

Un aclariment, només, amb relació a les preguntes que em feia vostè sobre els diners 
que figuraven per a l’atenció primària en el pressupost del 2016 i que no figuren en el 
pressupost del 2017. Jo crec que això és una confusió; potser no ens hem explicat prou 
bé, és un malentès, i ara l’aclareixo. L’activitat de consultes a especialistes forma part 
del pressupost dels centres d’atenció especialitzada. Per tant, el que dèiem l’any 16 és: del 
pressupost de l’atenció especialitzada, reservarem una part de l’agenda dels especialis-
tes per tal que siguin els metges de primària els qui puguin programar. A quin volum 
econòmic correspon aquesta part de l’agenda dels especialistes? A 34 milions. Però mai 
hi van figurar, aquests 34 milions, com una partida específica, sinó que formaven part 
dels ics milions, dels... Quin és el pressupost d’atenció especialitzada? En total... (veus 
de fons), ara, així, de memòria, dels milers de milions que estan a la partida d’atenció 
especialitzada.

L’any 17, exactament igual: la reserva segueix sent la mateixa. Hi ha uns diners, un 
percentatge de l’agenda dels especialistes que està reservat per a l’atenció primària, per-
què programi l’atenció primària directament, i aquest percentatge no ha variat. El per-
centatge de l’agenda dels especialistes que deixem en mans de l’atenció primària és el 
mateix, i el pressupost equivalent és molt similar al de l’any 17. Per tant, aquests diners 
hi són, igual que hi havien sigut.

Li demano vènia, senyor president –gràcies–, per acabar de fer la resposta amb mol-
ta brevetat.

I pel que fa a la manera de distribuir els diners del pla de xoc entre els diferents cen-
tres, és molt important entendre que aquesta vegada hem volgut evitar un incentiu per-
vers, en podríem dir, un incentiu no volgut, que és el que es derivaria si el sistema de 
pagament fos per activitat. És a dir, el pla de xoc tenia un risc, que és que s’havia anun-
ciat amb moltíssima antelació, i, a més a més, ha hagut d’esperar-se un any a causa de 
la no aprovació del pressupost, pel que fa al seu quart eix. Això generava objectivament 
un risc en la gestió del pla de xoc, que era incentivar els centres a acumular activitat 
pendent si el pla de xoc el que feia era un pagament addicional per a aquells centres que 
tenien més llistes d’espera. És a dir: «Si em paguen per llista d’espera, jo el que faig és 
permetre que la llista d’espera creixi i així obtindré més recursos, quan finalment arribi 
la bossa del pla de xoc de llistes d’espera.»

Aquest era un risc, un incentiu no volgut que podia incorporar el pla de xoc, i era 
molt important, per part del departament, identificar aquest incentiu, aquest risc, i neu-
tralitzar-lo. Per aquesta raó, pagarem per resultats. És a dir, el que es fa, per dir-ho d’una 
manera sintètica, amb el pla de xoc és pagar per resultats, que és la manera de neutralit-
zar el risc que li comentava. I a partir d’aquí cada centre està fent la seva proposta, i es 
fa aquest sistema de pagament d’acord amb els resultats.

Brevíssimament, a la diputada de Catalunya Sí que es Pot, jo, en part, ja li he con-
testat: no hi ha trampa en el càlcul del temps a partir del moment que som transparents 
en totes les esperes, i a partir del moment en què qui tingui capacitat d’accessibilitat en 
aquestes eines de control que són les noves tecnologies està informat de manera perma-
nent de les esperes de cada moment de la fase assistencial.

Ara, vostè diu una cosa que jo comparteixo plenament: «Una reducció de tots els ca-
sos a la meitat de temps d’espera seria poc equitativa.» Absolutament. Quan diem que 
volem reduir el temps a la meitat, estem parlant d’una mitjana. Estem parlant de que 
focalitzem l’esforç en el temps i no en la ena –jo crec que en això hi estem d’acord–, i 
de que aquest 50 per cent de reducció no és un 50 per cent lineal de tots els 500.000 pa-

Fascicle segon
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cients que estan esperant una primera visita. No estem parlant d’això: estem parlant de 
que d’aquí a un any hem de poder dir que el temps mitjà d’espera, en comptes de ser 
de 365 dies, és de cent vuitanta, o que en comptes de ser de noranta és de quaranta-cinc, 
etcètera.

La gestió individualitzada de cada cas, com es fa? Amb els criteris de priorització. 
Amb els criteris de priorització, que ja hem dit –si em permet el diputat..., així veuré 
la diputada Castells, perquè, si no, no la veig; gràcies, perdó, diputada, és que vaig fent 
moviments de cap...– que són criteris clínics i socials. I precisament aquests criteris clí-
nics i socials són la garantia del que vostè exigeix amb tota la raó del món, que és que, 
per ser equitatius, es tingui en compte la circumstància de cada pacient. I això es diu 
«criteris de priorització clínics i socials», que precisament són els que intenten garantir 
aquesta equitat cas a cas.

Però aquesta equitat cas a cas hem d’intentar que sigui el menys discrecional possi-
ble, el menys arbitrària possible, i per això tenim també uns criteris de priorització que 
ens permeten objectivar l’equitat el màxim possible, amb les dificultats que hi ha per 
aterrar aquests criteris: per molt específics que siguin, segueixen sent criteris generals, 
i després s’han d’aterrar al cas concret, i aquí hi ha el risc i l’oportunitat del sistema de 
ser realment sensible i equitatiu amb cada persona amb noms i cognoms, no?

Estic molt d’acord amb vostè –i per això jo entenc que la reducció dels temps d’espe-
ra ha de ser una de les prioritats d’aquest Govern i de qualsevol govern que cregui en el 
sistema públic– que el temps d’espera excessiu és un incentiu..., no dic deliberat, però, a 
la pràctica, es converteix en un incentiu perquè una part dels ciutadans vegin amb bons 
ulls la possibilitat de tenir una assegurança privada de salut. Ho és, un dels motius; no 
és l’únic, però està identificat. Això no ho dic jo, ho diuen els estudis: un dels principals 
motius pels quals la gent contracta una assegurança és el temps d’espera de proves diag-
nòstiques potser de patologies menys greus, visites als especialistes de patologies menys 
greus, etcètera.

Per aquesta raó, efectivament, aquest país s’ha de comprometre a fer un esforç, 
amb el pressupost, per reduir les llistes d’espera, perquè entenem que d’aquesta mane-
ra aquest incentiu desapareixerà. I, per tant, enfortim en dos sentits, simultàniament, el 
nostre sistema públic, quan reduïm els temps d’espera, eh? I en aquest sentit estic molt 
d’acord amb vostè.

I, finalment, molt ràpidament, a la diputada de la CUP. Vostè m’assenyalava la poca 
presència femenina de l’equip que m’ha acompanyat, si ho he sentit bé, però, per exem-
ple, la faig coneixedora que la doctora Nadal és la directora de l’Àrea d’Atenció Sanità-
ria del Servei Català de la Salut, que és un dels càrrecs més importants del Departament 
de Salut. Perquè el Servei Català de la Salut és la columna vertebral del departa-
ment, i l’àrea sanitària és la columna vertebral del Servei Català de la Salut. Per tant, 
aquí té vostè, a prop, la columna de la columna, diguem-ne, i és una columna femenina.

A part d’això, jo crec que les qüestions de gènere s’han de plantejar en termes de 
valors als quals tots hauríem de ser capaços d’aspirar. Per tant, jo aspiro a una incor-
poració de principis de gènere en tots els alts càrrecs del departament, diguem-ne, no? 
I crec que, en aquest sentit, déu-n’hi-do; déu-n’hi-do, la sensibilitat femenina que hi ha 
en el conjunt de l’equip directiu del Departament de Salut, independentment del gènere 
biològic.

Causes estructurals de la desigualtat. Vostè deia: «Han desaprofitat l’ocasió, en 
aquest pressupost.» Home, tenim instruments importants, avui: el Pla interdepartamen-
tal de salut pública a totes les polítiques, un instrument molt important, precisament... 
I també hi ha una part de canvi cultural, no només de pressupost, perquè els departa-
ments que no són de Salut reconeguin el seu paper sobre la salut de les persones: això 
té un instrument, al qual s’està donant en aquests moments molt d’impuls des de la Se-
cretaria de Salut Pública, que es diu Pinsap, que és el Pla interdepartamental de salut 
pública a totes les polítiques. Per tant, fem una gran coalició política, social, interadmi-
nistrativa i intersectorial pel Pinsap.

El Pinsap tots hauríem de saber què és, tots l’hauríem de tenir al centre de les nos-
tres oracions i tots hauríem –i fa temps que existeix– de donar-hi la màxima empenta, 
perquè és aquí on, gràcies al relat de salut, aconseguirem canviar coses en les altres po-
lítiques que potser, si no fos pel relat de salut, no aconseguiríem canviar. Potser el debat 
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sobre la política fiscal s’obrirà quan el plantegem des del punt de vista del Pinsap. Pot-
ser el debat sobre la política d’habitatge s’enfortirà quan el plantegem des de la lògica 
del Pinsap. El Pinsap és un gran aliat per replantejar, en termes nous, debats que avui 
estan molt enrocats. Per tant, jo crec que, en aquest sentit, tenim una oportunitat molt 
important.

Dues respostes a coses concretes que em demanava vostè..., tres, quatre, molt con-
cretes. Vostè deia: «Els criteris socials de priorització són molt importants», i li agafo 
la paraula quan vostè diu: «Treballem sobre això i encara, si cal, donem-los més objec-
tivitat, més concreció.» D’acord, es pot fer, segur, un treball de millora sobre els criteris 
socials de priorització, i en aquest sentit jo quedo obert a que puguem fer aquesta dis-
cussió.

El paper de les treballadores socials d’atenció primària: importantíssim. Tan im-
portant, que ahir vaig estar de nou a onze del matí amb elles en una conferència debat 
pública sobre, precisament, el paper de les treballadores socials en el sistema de salut. 
I, en aquest sentit, amb el col·legi de treballadors socials tenim un diàleg obert molt in-
teressant.

Tres. Quantes del 60 per cent de les derivacions que es produeixen i que són accep-
tades...? És a dir, quina part de les persones que accepten la derivació, que són un 67 per 
cent de les persones a les quals se’ls fa la proposta de derivació, van a un centre privat? 
Cap, perquè, per definició, estem parlant de derivacions dins de la mateixa xarxa pú-
blica. És a dir, a la persona, quan s’acosta..., quinze dies abans de que finalitzi el temps 
de referència, se li diu: «Escolti, hi ha aquesta altra alternativa», pública, sempre, sense 
que hi hagin d’aportar ni un euro, i és en un 60 per cent dels casos, que s’accepta.

Pel que fa a l’auditoria del Servei Català de la Salut, el disseny l’ha fet el mateix 
Servei Català de la Salut –el plantejament. Es va fer un concurs públic i va guanyar 
una empresa auditora que ara mateix..., Unique Health, em sembla que es diu, que és 
l’empresa responsable del treball de camp. Perquè, efectivament, aquestes auditories de-
manen un treball de camp, d’enquesta, de pregunta, d’anar centre per centre, i el Servei 
Català de la Salut no té el múscul administratiu que li permeti fer un esforç de treball de 
camp puntual durant un temps concret. És el tipus d’activitat que ens sembla que és més 
eficient externalitzar-la. Però, en tot, és un concurs públic.

L’Aquas. Ahir el Govern va canviar el Consell d’Administració de l’Aquas –preci-
sament va ser en la sessió de consell de govern d’ahir–, i potser és per aquesta raó que 
encara no s’han publicat els noms dels nous membres del consell d’administració. En tot 
cas, el nou president serà el doctor Pere-Joan Cardona, i hi ha una sèrie de nous nome-
naments. Això és públic. I l’únic alt càrrec, pròpiament, de l’Aquas és el seu director, 
que és el senyor Toni Dedeu; la resta són professionals contractats. El senyor Toni De-
deu és un alt càrrec del departament i té el sou que correspon a la posició de director de 
l’Aquas. El comitè d’empresa de l’Aquas, efectivament, des de l’any 14 no està consti-
tuït, per manca de personal disposat a formar part del comitè. No jutjo, no entro a valo-
rar quines en són les raons.

I una última reflexió. Vostè deia: «Vostès han fet una molt bona gestió, i, per tant, 
això ens hauria de portar a fer una comparació.» Aclareixo els termes en els quals s’ha 
fet la millora de gestió, perquè tampoc vull que nosaltres ara ens atribuïm miracles que 
no s’han produït. Nosaltres hem millorat un 20 per cent no del total de la llista, sinó de la 
gent que estava fora dels temps. Perquè, és veritat, vam prendre una decisió, que aques-
ta és nostra, que és: anem a gestionar cues, anem a gestionar la gent que està fora dels 
temps de garantia dels temps de referència. I això ens ha permès aquesta reducció del 20 
per cent.

És un esforç, té el seu valor, el context és diferent del de fa uns anys. I el que jo em 
vaig prometre –ho vaig dir públicament en la primera intervenció que vaig fer aquí– és 
que jo no faria d’inquisidor. És una opció –és una opció– tan legítima, l’una, segura-
ment, com l’altra, però la meva és aquesta. Jo vaig venir aquí i vaig dir: «Jo proposo 
un projecte, construeixo sobre la feina dels anteriors...» Sempre he posat en valor que 
el nostre sistema de salut, una cosa que el caracteritza, i que jo crec que n’ha estat un 
factor d’èxit, és una continuïtat en la tasca de desplegament del nostre model de salut 
en la gestió.
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Hi ha hagut reformes que s’han fet sobre les reformes dels anteriors. Bàsicament, 
aquesta és la història del nostre sistema de salut: el conseller Laporte va construir sobre 
el conseller Espasa, el conseller Trias va construir sobre el conseller Laporte, la conse-
llera Geli... I això no vol dir que no es puguin prendre camins diversos, i, per tant, que 
hi hagi una inèrcia que no tingui marge de decisió política; evidentment que no ha de 
ser així, i per alguna cosa els equips han de poder tenir un projecte propi i tirar-lo en-
davant.

Però això és una cosa –acabo, senyor president– i l’altra és donar-me el dret de jut-
jar la feina de l’equip anterior. Jo aquest dret no me’l dono. És més, ara que estic a dins 
i que veig la dificultat i la complexitat de gestió d’un sistema de salut tan complex i tan 
valuós com el nostre, em miro amb un respecte infinit... Jo puc tenir les meves opinions, 
pot haver-hi decisions que em poden agradar més o que em poden agradar menys, però 
em miro amb un respecte infinit la gestió de tots i cadascun dels equips que hi ha hagut 
al capdavant... –i no em fa res dir-ho públicament, no tindria per què dir-ho, però crec 
que, políticament, és un acte de sinceritat i transparència, explicar el que estic explicant 
ara–, amb un respecte infinit la tasca dels anteriors equips, tots i cadascun amb la seva 
circumstància, tots i cadascun amb els seus col·laboradors, fins avui.

Per tant, no jutjo, no faré d’inquisidor; puc tenir opinions –les tinc–, puc tenir va-
loracions crítiques, hi ha coses que em convencen més. Les meves prioritats és evident 
que han sigut diferents –en alguns temes, molt diferents– de les prioritats dels anteriors 
equips, però una cosa és tenir prioritats diferents i una posició ideològica coneguda, de 
la qual jo, evidentment, saben perfectament que no només no me n’amago, sinó que me 
n’enorgulleixo... Això és una cosa, tenir prioritats i una ideologia, i l’altra és donar-me el 
dret a fer d’inquisidor de la feina dels anteriors equips, que és un dret que jo no m’he 
donat ni em donaré.

I amb això... Una disculpa a la diputada Vergés. Li agraeixo moltíssim la seva inter-
venció, però crec que m’he estès molt en les respostes, i, per tant, hauria de finalitzar 
aquí la intervenció.

El vicepresident

Gràcies, conseller. A més, jo, si interpreto bé les cares d’alguns portaveus, penso 
que es demanarà un segon torn de paraula. No ho sé, si es demana un segon torn de pa-
raula... (Veus de fons.) Sí, i potser tots demanaran la mateixa flexibilitat horària (veus 
de fons) que normalment tenim? (Veus de fons.) No. (El vicepresident riu.) Sí, ja és un 
clàssic, en aquesta comissió, tenir una flexibilitat horària amb el conseller, que s’hauria 
d’ajustar, si fos possible..., i també és un clàssic, en aquesta comissió, que els portaveus 
siguin molt ajustats al temps. I jo demano, en aquesta ocasió, això (veus de fons): si us 
plau, demano als portaveus que, com sempre ho són, en aquesta ocasió també ho siguin.

Dos minuts, en primer lloc, per al Partit Popular. Té la paraula el diputat Santi Ro-
dríguez. Gracias. Señor Rodríguez, por favor, cuando quiera.

Santi Rodríguez i Serra

Esperava a veure si podíem esgarrapar algun segon més, però ja veig que no; bé, 
doncs, telegràficament. Conseller, permeti’m començar aquests dos minuts amb una re-
comanació: no es comprometi a fer coses que després no pot fer, com per exemple dir 
que s’ajustarà al temps, que després no ho fa (veus de fons), o a altres coses –o a altres 
coses– que vostè sovint s’hi compromet i després no pot complir, o a altres coses que el 
seu Govern s’hi compromet i tampoc no pot complir.

Tres apunts que jo li volia fer, conseller –tres apunts. Una primera: l’increment de 
pressupost reiteratiu, exercici rere exercici –ens anuncia 997 milions el 2017; el de 2016, 
si no ho recordo malament, va acabar..., de l’ordre dels 1.040 o 1.050 milions d’euros, 
també, addicionals–, no és, en principi, i per definició, cap garantia de que hi hagin 
diners específics destinats a una política en concret, sinó que és fruit de les desvia-
cions pressupostàries que té el Departament de Salut precisament per una manca de 
dotació pressupostària que té el Departament de Salut exercici rere exercici. Per 
tant, aquest increment, en principi, per nosaltres no és garantia de que hi hagin recur-
sos addicionals per a la reducció de les llistes d’espera. Primera qüestió.

Segona qüestió. Bé, vostè té la mania aquesta..., bé, «la mania»..., ens ha dividit, als 
grups parlamentaris, entre els anti-LOSC i els pro-LOSC. No, jo crec que és molt més 
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senzill –jo crec que és molt més senzill–, perquè aquí tots els grups parlamentaris te-
nim capacitat legislativa, i, per tant, si a algú no ens agrada alguna cosa de la LOSC po-
dem presentar una proposició de llei, debatre-la i arribar a un determinat resultat. No és 
aquest el, problema. No som –i jo parlo per nosaltres– contraris a la LOSC. Ja hi estem 
d’acord, en que es prioritzin els recursos públics –ja hi estem d’acord–; el problema és 
que vostè centra la seva actuació en el sistema sanitari. I jo li demano: centri l’actuació 
del Departament de Salut en el pacient, centri-la en el pacient. I al pacient no li expliqui 
vostè que ha d’esperar un any perquè els recursos públics que hi han són insuficients per 
atendre’l en un mes. Doti vostè els recursos necessaris, públics o privats, per atendre el 
pacient en el temps que es mereix.

I, en aquesta línia, abans de que el president em cridi l’atenció, vostès, que són tant 
de complir els mandats democràtics, compleixin el mandat democràtic d’aquest Parla-
ment en un tema...

El vicepresident

Senyor...

Santi Rodríguez i Serra

...que, a més a més, és competència del Govern de la Generalitat, com és el compli-
ment...

El vicepresident

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

...d’una moció –acabo– que els demana substituir els temps de referència per temps 
de garantia, i, per tant, per garanties als pacients.

I abans de que em tregui la paraula...

El vicepresident

S’ha esgotat el temps.

Santi Rodríguez i Serra

...recordar-li...

El vicepresident

Si us plau...

Santi Rodríguez i Serra

...conseller, que se li han fet unes preguntes amb relació a aquesta proposta: després 
de sis mesos d’haver-li fet una oferta de compra a través de la ràdio..., sembla ser que, 
després de sis mesos, s’asseuen a parlar amb el grup Quirón sobre l’adquisició o no de 
l’Hospital General de Catalunya.

El vicepresident

Gràcies, senyor Rodríguez. Té la paraula el diputat Jorge Soler González, de Ciuta-
dans.

Jorge Soler González

Conseller, finalment ja ha fet promeses econòmiques –és ja inherent a la seva posa-
da en escena–: més diners que avisa que anunciarà aviat, un increment econòmic amb 
un acord de govern... A veure si és cert, donat que acumula ja, conseller, molts deutes 
de promeses.

Cap disgust perquè vostè comuniqui, evidentment. No es confongui: si jo el felicito 
a vostè..., si alguna cosa fa és comunicar molt bé. El que jo li retreia era que comuniqui 
coses que després no compleix, que incrementin aquest deute de promeses que vostè 
té. Així fa més d’un any que estem, bé, i no arribem, doncs, a cap canvi important. Per 
tant, no és qüestió de la història; és qüestió de la realitat, conseller.

En tot cas, gràcies per verbalitzar que Ciutadans està en situació de governar ja a 
Catalunya, perquè nosaltres, efectivament, sí que tenim propostes, tenim equip per can-
viar moltes coses, i també les tenim, com crec que no pot ser d’una altra manera, per 
fer canvis a la conselleria i en el sistema sanitari. Però sí que vull destacar una cosa: si 
estiguéssim, Ciutadans, ara mateix al seu lloc, faríem moltes coses diferents, però avui 
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en vull destacar una, i és que jo en cap cas crec que ningú de Ciutadans estaria assegut 
al seu lloc –i vostè, en tot cas, aquí, de cap de l’oposició, com estic jo ara– i permetria 
que cap diputat em retragués no haver negociat amb ell els pressupostos, no haver-me 
assegut mai amb aquest diputat. Tampoc ho ha fet amb aquestos diputats que ens acom-
panyen avui, amb la resta de grups d’aquesta oposició, doncs, parlar de veure què fem 
amb la llista d’espera.

Jo mai faria com ha fet vostè, que el cap de l’oposició i el seu grup presenten una 
proposta de llei per a la llista d’espera i vostè diu que la desconeix. Doncs, llegeixi-se-la, 
perquè han presentat una esmena a la totalitat. I podria destacar alguna de les coses 
d’aquesta llei: fa un any que aquesta llei està en llista d’espera per solucionar –perme-
ti’m la redundància– la llista d’espera. I, concretament, l’article 7.3 diu –li ho traduiré, 
està escrit en castellà, però si vol l’hi faig en català–: «Els centres d’atenció sanità-
ria que en cada moment tinguin major disponibilitat assumiran la prestació del servei 
d’aquells usuaris que es troben a la llista d’espera en altres centres.»

Això són propostes, conseller. L’únic que ha de fer és llegir les propostes que hem 
registrat, en aquest Parlament, Ciutadans. També tenim propostes de resolució pen-
dents, en llista d’espera, per parlar de transparència, per parlar de millora de la gestió. 
Conseller, l’únic que fa falta és seure...

El vicepresident

Diputat, ha d’acabar. Si us plau.

Jorge Soler González

Gràcies, senyor president, per entendre..., la mateixa flexibilitat que ha tingut amb el 
conseller. I, per tant, conseller, l’únic que ha de fer és llegir les propostes –de fet, estan 
publicades a la web– i no tornar a repetir mai més que Ciutadans no té propostes. L’únic 
que ha de fer és retirar la proposta d’esmena a la totalitat que han presentat, portar-la al 
debat, i, quan vulgui, això ho tornem a discutir.

Gràcies, conseller.

El vicepresident

Gràcies, diputat. I, per part del Grup Socialista, té la paraula la diputada Assumpta 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Molt breument. Sembla que avui el conseller hagi aprofitat la compareixença per, 
d’alguna manera, fer grans anuncis i no respondre. A mi, com deia el diputat Rodrí-
guez, m’agradaria que ens respongués al que jo també li he plantejat sobre l’Hospital 
General de Catalunya, sense cap cosa..., diguem-ne, ni a favor ni en contra. Senzilla-
ment és: hi ha una informació a dia d’avui; crec que –vostè està aquí–, abans de dir-ho 
a fora, estaria bé que ho digués als diputats i diputades. També perquè, per exemple, els 
alcaldes ens estaven dient ara que també els agradaria poder-ho sentir, perquè no tenen 
cap informació més enllà de la nota aquesta, conjunta i petitona, que tots hem pogut 
veure. Si vostè ho deixés aquí, ho deixaria aquí, però com que ha anunciat que ho dirà 
darrere... (Veus de fons.) Doncs, bé, ja sortirem, cap problema.

Un altre tema que sí que volia comentar: l’anunci que vostè ha fet ara, d’increment 
de 997 milions d’euros, respecte al pressupost a executar per part... Jo li vull recordar 
–com sembla que també ho farà el Govern, com vostè deia, el mes d’abril– que el dèficit 
que hi ha previst, perquè és el dèficit històric que el Departament de Salut té, és sempre 
al voltant de 1.000 milions d’euros. Per tant, estan posant al dia el dèficit que d’alguna 
manera s’anava acumulant.

Està molt bé, sempre, dir: «Hi han coses que és la primera vegada que es fan.» 
És veritat, fa molts anys que no es feia, però també li recordo..., no recordo ara si era 
l’any 2003 o el 2004, que el primer Govern del president Maragall va posar el comp-
tador a zero. Després va tornar a acumular, l’hi reconec, però el comptador a zero 
s’hi ha posat en alguna altra ocasió, i, per tant, no passa res. Ara, com molt bé deia el 
diputat Rodríguez, no sé si això voldrà dir que tindrem més recursos, perquè l’únic 
que estem fent és cobrir un dèficit que ja teníem previst, que era d’aquests 1.000 mi-
lions d’euros.
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El felicito per l’anunci de les dades mensuals. Hi insisteixo: si podem millorar l’ac-
cessibilitat..., vostè ho ha recollit i jo n’estic encantada, igual que en les reclamacions.

I, després, hi ha un tema que jo no acabo de veure clar, i és la distribució entre els 
centres. Vostè diu: «Ho farem per resultats. No ho farem per activitat per evitar...» Dol 
una mica, sentir que estem parlant de centres del Siscat i que estem parlant d’una certa 
picaresca per intentar compensar-ho –almenys jo ho he interpretat així. I, per tant, crec 
que estaria bé, també, que tots plegats tinguéssim clar –i ells sobretot, perquè alguns ge-
rents també ho demanaven– com es faria, diríem, aquest pagament o la compra de ser-
veis, que, al cap i a la fi, serà una compra de serveis per pal·liar o...

El vicepresident

Diputada, hauria d’anar acabant.

Assumpta Escarp Gibert

...fer un pla de xoc de la llista d’espera.

El vicepresident

Gràcies. I, pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada Àngels 
Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, molt breument. No, jo, també, donar la meva benvinguda a la publicació de les 
llistes mensuals, amb el desig exprés de que en aquestes llistes hi sigui tothom, és a dir, 
la gent que ara oficialment hi és i la gent que ara oficialment no hi és.

I, en aquest sentit, aprofitar trenta segons per dir-li al conseller que, bé, jo penso que 
ha gestionat malament el seu temps de resposta, perquè podia haver aprofitat per fer vi-
sibles les persones invisibles, i, en canvi, ha deixat en una opacitat molt oportuna gent 
que l’ha precedit a vostè en la conselleria i en els equips de la conselleria i que han fet 
molt mal a la sanitat pública. I això no és treball d’inquisició; és reconèixer que, per 
exemple, el senyor Boi Ruiz va aconseguir l’increïble: posar pacients, metges, inferme-
res, personal d’ambulàncies..., és a dir, tothom en contra de la seva gestió. I, per tant, 
hauria quedat perfecte que vostè no ens ho hagués retret.

Per no parlar d’altres gestions anteriors, algunes de les quals estan imputades i tenen 
problemes seriosos amb la llei, esperem que més seriosos encara si la llei arriba fins on 
ha d’arribar. I per no parlar, per exemple, de l’infecte euro per recepta que va sortir de 
la seva conselleria.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I, per part del Grup de la CUP - Crida Constituent, té la paraula 
la diputada Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Reprenent també aquesta última intervenció –no me’n puc estar–, la meva obser-
vació estava lluny d’una voluntat inquisidora. Potser és veritat que hi ha una connotació 
molt negativa en el concepte d’inquisidor: ens remet a la Santa Inquisició espanyola, 
que va trigar molt, moltíssim, a desaparèixer, i, de fet, en alguns àmbits encara..., no 
en les mateixes formes, però podríem dir que resta vigent. I, per tant, per nosaltres és 
un exercici de responsabilitat identificar, doncs, males praxis, males fes i, justament, 
interessos privats que passaven per sobre dels públics. I jo sí que crec que hem d’em-
plaçar-nos a criticar, com a mínim, a preocupar-nos moltíssim, a inquietar-nos, pel fet 
que hàgim tingut al capdavant de l’ICS, per exemple, o del CatSalut, persones com en 
Manté i en Prat.

A banda d’això, formulo millor la meva pregunta; ja l’abordarem, la resposta, en un 
altra qüestió, si s’escau. No hi ha cap derivació a l’àmbit privat, del 67 per cent de per-
sones de derivacions acceptades en aquesta franja de reducció de cues, eh? D’acord. 
Expliquem-ho..., o demanem-ho d’una altra manera: podem posar llum, podem cribrar, 
podem diagnosticar quantes persones desapareixen –cauen– de les llistes d’espera o de 
les cues perquè opten per la privada?
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El vicepresident

Gracias, diputada. Llavors, tindria la paraula el conseller, però seré tan estricte com 
amb els portaveus. Cinc minuts però estrictes, si us plau.

El conseller de Salut

Brevíssimament. Al diputat del Partit Popular: el pacient al centre, sempre. I per 
això intentem fer la solució que aporta més qualitat i més equitat, perquè és el que li de-
vem al pacient, la màxima qualitat. Quan parlem de qualitat, estem parlant d’allò que el 
pacient mereix. Quan parlem d’equitat, estem parlant d’allò que el pacient mereix. Per 
tant, sempre –sempre.

I, pel que fa a la moció, ja ho he dit abans, vostès poden fer totes les mocions que 
vulguin. Des del Parlament es pot fer el que es consideri, des d’un cert realisme o no. 
Des del Govern no fem brindis al sol. Per tant, avui votar la conversió dels temps de re-
ferència en temps de garantia és enganyar la gent, i nosaltres no ho farem. Jo no enga-
nyaré el ciutadà, jo no li faré creure que avui estem en condicions de convertir els temps 
de referència en temps de garantia, perquè seria mentir deliberadament, i el conseller de 
Salut això no ho farà mai.

Jo sé que vostès ho fan amb la millor intenció del món, però nosaltres tenim una in-
formació i un coneixement del sistema que ens permeten concloure que no és possible, 
el que vostès demanen. A vostès els deu semblar que és possible; nosaltres sabem la ve-
ritat, i l’hem de dir, per incòmoda que sigui. Quedaria molt millor dir: «Sí, sí, tirarem 
endavant aquesta moció», però estaria faltant a la meva responsabilitat, que és dir sem-
pre la veritat als ciutadans.

Al diputat de Ciutadans, li demano que em faci la llista –no ara, perquè no hi ha 
temps– de quines són les promeses que no ha complert aquest departament, me la 
fa. Nosaltres vam comparèixer fa poques setmanes –i vostè estava aquí– i en vam 
fer balanç, de la legislatura. I vam agafar les promeses, precisament –les promeses–, 
d’aquest departament davant d’aquesta comissió. I al cap d’un any i poc més, ho vam 
avaluar promesa per promesa. I li tornaré a enviar el powerpoint que vam presentar, 
actualitzat, perquè ara el grau de compliment ja ha crescut, perquè algunes de les co-
ses que fa un mes no s’havien complert..., a saber, el pla nacional d’urgències ara ja és 
públic.

I és molt fàcil, aquest exercici. Me les diu, si us plau, però me les concreta: quines 
promeses que jo he fet públicament en seu parlamentària o en seu pública no s’han com-
plert, perquè soc el primer interessat en tenir clar quins són els meus compliments i 
quins són els meus incompliments.

Li reconec la seva proposició de llei, i, en aquest sentit, la tornarem a repassar. 
I també li reconec que tenim la resposta a punt de que el conseller la signi, des del 15 
de març. Per tant, és responsabilitat d’aquest conseller i de ningú més, des de fa un mes, 
el fet que vostè denunciava. I, en aquest cas, no tinc inconvenient en admetre, amb raó, 
que vostè té dret a obtenir una resposta, i aquesta resposta ha estat preparada pels tèc-
nics del departament i està pendent de signatura per part d’aquest conseller. Quan el 
conseller no fa les coses prou bé, també ho diu, i també ho explica.

A la diputada del PSC, rapidíssimament: l’Hospital General de Catalunya..., és que 
em remeto al comunicat, perquè hem donat la informació que crèiem que era bo donar. 
Com que és un tema que havia desaparegut del relat públic des de fa molts mesos però 
és un tema que s’hi segueix treballant, que segueix en converses, que segueix avançant, 
ens va semblar a les dues parts, tant al departament com a l’empresa, que era un bon 
moment per fer saber que, efectivament, se segueix discutint, se segueix treballant so-
bre la proposta que va fer el departament de comprar l’Hospital General. Que, per cert, 
això sí que permetrà reduir els temps d’espera, perquè augmentarà les capacitats assis-
tencials al Vallès.

Per tant, contra el que alguns insinuen, posar diners a la compra de l’Hospital Gene-
ral no només no va en perjudici de les llistes d’espera, sinó que va en benefici de les llis-
tes d’espera, perquè en una zona especialment necessitada de més activitat, on aquesta 
activitat en part no és possible per falta de capacitat, es podrà fer aquesta activitat addi-
cional gràcies a aquesta operació de compra. Per tant, aquests diners serviran per reduir 
els temps d’espera.
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A la diputada del PSC, també fer-li saber que no ho deia en el sentit de la picaresca, 
en absolut, no, no. Ho deia en el sentit que nosaltres establim unes regles del joc, i que 
hauríem estat nosaltres els que, en l’establiment de les nostres regles del joc pel que fa al 
pla de gestió de les llistes d’espera, hauríem construït un incentiu, que s’ha d’identificar, 
que hauria sigut la nostra responsabilitat, que hauria portat probablement als hospitals a 
no estar pressionats en la fase prèvia del que ha estat el pla de xoc a fer activitat perquè 
l’incentiu no estava ben posat. És a dir, durant tot aquest temps, informar els hospitals 
de que el pla de xoc es faria per resultats ha evitat el risc no de la picaresca, ha evitat el 
risc de que, un cop establerts els incentius per part del departament, els hospitals no ha-
guessin tingut l’esforç requerit.

A la diputada de Catalunya Sí que es Pot: no he parlat de fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica en la meva primera resposta perquè el temps no em permetia contes-
tar totes i cadascuna de les coses que vostès comentaven, però en això ja sap que l’únic 
que fem en aquest tema és visibilitzar, visibilitzar, visibilitzar, intentar desplegar un nou 
model d’atenció, fer-ho en diàleg amb les entitats. I, en aquests moments, d’aquí a poc 
farem un acte públic de presentació...

El vicepresident

Conseller, hauria d’anar acabant...

El conseller de Salut

...diputada, i, per tant, en aquest sentit –tres segons, senyor president–, seguim tre-
ballant en el tema. Però el problema de la fibromiàlgia i la fatiga crònica, per desgràcia, 
no és un problema de llistes d’espera: és un problema d’abordatge assistencial molt més 
important, i per això hi ha un pla específic de fibromiàlgia que supera molt el tema dels 
temps d’espera.

A la diputada de la CUP: jo, si vol, li dono la raó en que hi ha una responsabilitat 
per part de l’oposició; estic d’acord amb vostè, és veritat. Una responsabilitat de mirar, 
avaluar, criticar, fiscalitzar, i jo crec que l’oposició ha de fer això, però de la mateixa 
manera jo no em dono, des de..., i no seria honest per part meva callar per quedar bé, 
m’hauria sigut molt més fàcil no contestar el que he contestat, quedar bé, el silenci. 
En aquest sentit, vostès se n’haurien anat més d’acord amb mi i hauríem estat tots més 
amics, diguem-ne, no? Però a mi no em fa res, prioritzar la sinceritat i l’honestedat, i, en 
nom d’aquest intent d’honestedat, dic: «No em dono el dret a jutjar els equips anteriors, 
no me’l dono.»

Perquè jo no estic a l’oposició, jo estic governant, i, per tant, des del Govern les co-
ses es veuen d’una manera diferent. I, des del Govern, jo, sincerament i honestament, 
crec que la meva funció no és comparar-me amb els equips anteriors ni fer un judici crí-
tic dels equips anteriors, i ho vaig dir al principi i m’hi reitero.

El vicepresident

Conseller, si us plau...

El conseller de Salut

Gràcies per la seva magnanimitat, que ha estat molt gran, senyor president.

El vicepresident

No, és l’habitual, no té..., no és més gran ni més petita que... (Rialles.) I ja és un clàs-
sic que hauríem d’intentar corregir entre tots.

Bé, se suspèn la sessió. Se suspèn la sessió durant un minut o dos, màxim, també, 
per acomiadar el conseller, i reprenem la sessió.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i tretze minuts i es reprèn a dos quarts 
d’una i quatre minuts.

La presidenta

Bé, doncs.
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Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb 
implant coclear

250-00562/11

Continuem amb la Comissió de Salut, pel punt número dos de l’ordre del dia, que és 
la Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb implant coclear, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució és una proposta molt senzilla, 
però, bé, profunda, i, evidentment, per als pacients que ho pateixen..., es tracta, doncs, 
de pacients amb sordesa, pacients molt limitats, que necessiten un tractament molt con-
cret, que és justament aquest, l’implant coclear, de prescripció, evidentment, especia-
litzada. És una cosa molt tècnica, absolutament finançada pel nostre sistema sanitari, 
i, per tant, permet que aquests pacients puguin millorar en totes les esferes: educativa, 
social, laboral, etcètera.

Ara bé, una vegada cobert tot el que és la cirurgia, la logopèdia, etcètera, no està 
previst que els recanvis, els petits recanvis que hi ha en aquest tipus d’aparells, doncs, es 
puguin sufragar. El manteniment d’això, com diu la proposta, és a l’entorn dels sis-cents 
euros l’any, que, en aquest cas, ha d’assumir la família, independentment de la seva si-
tuació econòmica. I per això la nostra proposta, donat que la multiplicació dels noranta 
casos / any per la quantia és baixa..., creiem que caldria aprofundir en aquesta intenció 
d’assumir-ne el cost i en garantir que aquesta renovació cada set anys es pot fer.

Molts gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. No, per manifestar el vot favorable del Grup Socialista a aquesta proposta 
de resolució.

Només un comentari, perquè crec que ho ha explicat el diputat Jorge Soler. A vega-
des fem grans passos respecte al benestar de les persones, i això està molt bé, en salut i 
també en equitat, però no sabem com, i suposo que sempre són motivacions econòmi-
ques, hi ha un moment en què parem el procés i no l’acabem, no? I tens la sensació, a 
vegades –també ho hem vist en algun tema de diabetis o en algun altre tema, sobretot 
en temes també de pròtesis i d’ortopèdia–, que ens trobem amb que ho fem tot, i de cop 
i volta parem el procés i no l’acabem. Jo crec que una mica el que proposa la propos-
ta de resolució és no deixar a mitges aquest procés, que, en el fons, no és res més que 
aprofundir també en el benestar de persones, que hem fet un primer pas i que cal fer el 
segon. En aquest sentit, només manifestar això.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada. Doncs, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de Ciutadans. I vo-
líem fer una reflexió: estem parlant d’un tema que afecta un nombre molt concret i molt 
petit de persones. Vull recordar que hi han moltes altres qüestions que també afecten 
molt poques persones i que moltes vegades, per una banda, que afectin poques persones 
fa que no s’hi doni importància, però, per un altre costat, que afecti poques persones vol 
dir que l’esforç pressupostari no és enorme. No estem parlant aquí d’una proposta que 
pugui desquadrar, diguéssim, els comptes.

Per què ho dic? Per exemple, hi ha les famílies de les persones que no poden con-
sumir proteïnes, no?, que crec que afecta 270 persones, i ens explicaven l’altra vegada 
que amb seixanta mil o setanta mil euros es podrien establir millores per millorar l’ali-
mentació dels seus fills. I és veritat que no és un problema que afecta les masses, però 
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a aquests problemes petits hi hem d’estar també atents, que tenen l’avantatge de que es 
poden assumir.

I per això hi votem a favor, per la importància i perquè és difícilment justificable 
que això, doncs, no es pugui fer.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Només per anunciar el nostre posicionament favorable en 
aquesta proposta de resolució.

La presidenta

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

Anna Caula i Paretas

Bé, el nostre grup parlamentari hi estem tan d’acord que podríem dir que ja s’està 
fent, no? Realment és una proposta de resolució que explicita, doncs, mecanismes que a 
hores d’ara ja es duen a terme. A Catalunya ja fa anys, com ha comentat..., el tractament 
integral als pacients s’incrementava sobretot a partir de l’any 2012.

En l’aspecte de què avui fa esment aquesta proposta de resolució, des del CatSalut 
ja es van donar les instruccions pertinents als centres, un cop avaluats sempre per l’es-
pecialista, que els pacients rebessin recanvis de peces, tals com l’antena o la bobina i el 
micròfon, i, a partir de mitjans del 2016, ja s’incorporaven en aquesta llista els cables, 
sempre, però, que aquesta prestació estigués sotmesa a la prèvia avaluació per part del 
facultatiu, així com al bon ús per part dels usuaris.

Per tant, el nostre suport a una cosa, doncs, que realment el departament ja eviden-
cia que hi creu, perquè ja es duu a terme.

Gràcies.

La presidenta

Molts gràcies.
Doncs, passem ja a la votació d’aquest punt número dos de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Unanimitat.

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris

250-00563/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 3: Proposta de resolució 
sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris, presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular. I té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per presentar la proposta de forma breu, dir que la publicitat 
de productes i serveis sanitaris està regulada per la llei de l’Estat sobre la publicitat, 
o sigui, la Llei general de la publicitat, i concretament estableix unes limitacions es-
pecífiques a la publicitat sobre productes i serveis sanitaris. I, a més a més, dona la 
possibilitat de que siguin les comunitats les que estableixin un règim d’autorització 
administrativa o normes específiques per tal de regular la publicitat d’aquests aspectes 
sanitaris.

Som tots subjectes passius de la publicitat i de l’increment que els darrers anys hi ha 
hagut sobre productes, serveis i establiments sanitaris, que, doncs, utilitzen pràctiques 
que no estan, d’alguna manera, permeses, com l’ús de personatges famosos o com de-
terminades ofertes que, des del punt de vista publicitari, no permeten veure quines en 
són les concrecions, quina n’és la lletra petita, i fins i tot s’ofereixen serveis sanitaris 
amb l’etiqueta de serveis sanitaris «de característica social», sense que aquesta caracte-
rística tingui una definició que pugui justificar-ne el seu ús.
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Per tant, en la mesura que tant la publicitat com la defensa dels consumidors i fins 
i tot la sanitat són una competència de la Generalitat de Catalunya, el que demanem 
en aquesta proposta de resolució és que la Generalitat reguli la publicitat de productes, 
serveis i establiments de manera que es coneguin perfectament quines són les regles 
del joc.

Aprofito per pronunciar-me sobre les esmenes, que n’hi ha dues: una del Grup de 
Junts pel Sí, en el sentit que demana que s’intensifiquin els controls per garantir que la 
publicitat de productes, serveis i establiments s’ajusti a la legalitat, la qual cosa ens sem-
bla adequada. És a dir, d’acord que potser no és necessari que hi hagi nova regulació; si 
n’hi ha d’haver, jo crec que tampoc no impedeix que es pugui crear aquesta nova regu-
lació, però efectivament el que és important és que la que ja hi ha, doncs, s’apliqui, i, per 
tant, sigui controlada. I, per tant, des d’aquest punt de vista, no tenim cap inconvenient 
en acceptar aquesta esmena.

I també hi ha una esmena del Grup de Ciutadans, que recorda que hi ha una moció 
aprovada sobre política sanitària, i demana, doncs, això, que es recordi que cal donar 
compliment en aquesta moció. I, per tant, tampoc no tenim cap inconvenient en accep-
tar-la i incorporar-la al text.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, per exposar l’esmena, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, nos parece una exposición de motivos muy clara, donde 
se pide una protección a la salud de las personas ante publicidad engañosa que prome-
te aquello que no puede cumplir, ya que únicamente intentan captar al cliente con unas 
técnicas publicitarias, pues, no muy éticas, y se solicita llegar a acuerdos para revertir 
esta situación. Nada que objetar; estamos de acuerdo. De hecho, Ciudadanos justamen-
te se caracteriza por dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, así que 
daremos nuestro apoyo.

También agradecer al diputado que hayan aceptado nuestra enmienda. Con ella 
queríamos, justamente, enriquecer esta propuesta, no dejar únicamente la parte de lle-
gar a un acuerdo, sino también el cumplimiento de ese acuerdo que se tomó en pleno 
con todos los grupos parlamentarios, y que de una vez se haga realidad, que de momen-
to sabemos que se ha cumplido una pequeña parte, pero hace falta desplegar el cumpli-
miento completo.

Simplemente, incorporar esas medidas de control y compromiso que poníamos en 
esa Moción 39/XI para que esa parte del sector controle las prácticas de publicidad, 
adoptar esas medidas de control ante esas prácticas tan poco éticas. Nada más.

Muchas gracias, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, per part de Junts pel Sí, per explicar l’esmena, té la pa-
raula el diputat Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, agrair l’acceptació de l’esmena. És 
una esmena que està feta amb molta racionalitat, d’una banda, perquè la normativa que 
regula la publicitat és d’àmbit estatal, i, d’altra banda, tenint en compte que no es poden 
vulnerar ni volem que es vulnerin els drets dels consumidors davant de la publicitat.

I aquí és on apareix la Llei del consum de Catalunya, i, per tant, la paraula clau en 
tot aquest context és «control». I, per tant, nosaltres l’esmena que hem posat damunt la 
taula és per intensificar el control per tal de garantir això, sense perdre de vista que, tant 
pel que fa a centres i serveis sanitaris com als productes sanitaris o fins i tot als medi-
caments, la clau és, d’una banda, l’autorització sanitària dels centres o dels diferents 
serveis –l’autorització sanitària que hi ha d’haver i ha d’estar regulada–, però, de l’altra, 
també l’autorització prèvia i expressa de la publicitat per part de les autoritats sanità-
ries –en el cas de Catalunya, de les catalanes, no? Per tant, diem «intensificar» aquest 
control.
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I dir també que, des del departament, doncs, ja s’estan fent diferents actuacions en 
aquesta línia, com pot ser, per exemple, un conveni entre el Departament de Salut i el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per tal de crear un grup de treball per tal de for-
malitzar un marc de col·laboració en tot allò que fa referència a la presència als mitjans 
de comunicació de les qüestions relacionades amb la salut, i molt especialment en l’àm-
bit de les comunicacions comercials de medicaments, productes sanitaris, cosmètics, 
complements alimentaris, aliments funcionals, etcètera.

I també dir que la coordinació entre tot el Departament de Salut i l’Agència Catalana 
del Consum, que sempre hi ha estat, s’incrementa més, perquè ja fa temps que es treba-
lla en un codi de bones pràctiques, òbviament, amb tot el sector. I, per tant, això ajudarà 
molt a resoldre aquest problema.

Hi votarem a favor.
Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. També per manifestar el vot favorable. De tota manera, aquest 
és un..., jo quasi estic més d’acord amb l’esmena, i agraeixo que el diputat l’hagi accep-
tada, perquè el que diu, en realitat, és que s’ajusti a la legalitat del que ara hi ha.

Vull dir, jo crec també que a futur el que hauríem de fer és fer un plantejament 
molt més seriós sobre tot el que és la publicitat sanitària, eh?, comparativament amb al-
tres. I és un debat que està obert. Està obert perquè també l’ha obert el Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs, i el va obrir arran dels casos Funnydent i d’algunes altres 
franquícies, i, a més, amb l’ús que s’està fent d’un futbolista que et diu a quin dentista 
has d’anar, quan estic convençuda que ell no hi va, perquè no deu anar a una franquícia, 
sinó que deu anar a un altre centre... Vull dir, aquestes coses, que són purament enga-
nyoses.

Aquest és un debat que està sobre la taula no només en el tema dels dentistes, sinó 
també en tot el tema de salut: els anuncis constants sobre temes de mútues i tal, que, en 
algun moment, també, amb ofertes, diríem, pagaments o així, ratllen realment el frau. 
I no fan prevenció de la salut ni promoció de la salut, sinó que senzillament publiciten 
negoci de salut; per tant...

Crec que ha sigut el Col·legi d’Odontòlegs que també n’ha fet un estudi. Hi ha un es-
tudi europeu on..., per exemple, França té prohibida la publicitat de productes i serveis 
sanitaris. És un debat que va molt més enllà del que avui estem plantejant aquí. Tant per 
tant, jo no era tan favorable a fer una nova regulació, perquè l’hauria fet molt més res-
trictiva i no sé si hi hauríem coincidit; però, en tot cas, com a mínim, el que hi ha, que 
s’ajusti a la legalitat, i més després de les experiències que hem tingut en el tema concret 
del que és la salut bucodental.

I, a partir d’aquí, jo crec que valdria la pena plantejar-nos-ho també amb les propos-
tes que altres col·lectius, no només amb bones pràctiques, sinó també amb regulacions 
legals..., que s’acostin més a alguns països europeus, que són molt més restrictives, en 
aquest sentit.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Moltes gràcies. Jo volia fer una reflexió sobre l’exposició de motius de l’esmena. Ens 
explica: hi ha un marc general que regula tota la publicitat, independentment del que si-
gui, i es fa esment de que hi ha la capacitat o la possibilitat de regular en concret. I, en 
teoria, és veritat: regular en concret, per una banda, ens obriria les portes a ser encara 
més restrictius en el cas concret dels serveis i productes sanitaris, però, per una altra 
banda, suposaria acceptar que se’n pot fer, i com que tenim els nostres dubtes...
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És a dir, probablement, com deia la diputada Escarp, hauríem de mirar de cara l’ar-
rel de la qüestió i pensar, tal com es fa en altres països, de directament, ja no regular-la, 
sinó que no existeixi. Per tant, també ens sembla apropiada o acceptable l’esmena que 
presenta Junts pel Sí, en el sentit que diu..., el que ve a dir és: «Bé, amb les eines 
que ja existeixen, doncs, controlem millor.» I és veritat que, segurament, veient el que 
es veu en els anuncis, hi han anuncis que em sembla que ja no compleixen ni el que hi 
ha. I això, quan es parla d’«intensificar» i «garantir», doncs, benvingut.

I, pel que fa al que presenta Ciutadans, passa una mica el mateix. Bé, hem aprovat 
una qüestió en el Ple, es va desenvolupar tota una sèrie de coses que sens dubte no mo-
lesten –al contrari–, però que no miren el debat que crec que hauria de ser: el gran debat 
de fons és si es pot o no es pot fer publicitat sobre productes i serveis sanitaris.

De totes maneres, en aquest moment això és el que es presenta, i, doncs, hi votarem 
a favor, però des del punt de partida que creiem que hem d’afrontar un debat molt més 
ampli que intentar posar pedaços o fer servir el que tinguem perquè no passi el que està 
passant, que són aquestes publicitats que, sens dubte, són molt qüestionables.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputa-
da Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Només per comentar que, evidentment, distem moltíssim del plantejament que 
traspua en l’exposició de motius –és normal que sigui així–, d’aquesta defensa del pa-
per de la publicitat en aquestes societats basades en la llibertat de mercats que, evident-
ment, doncs, nosaltres no compartim.

Amb el mercat no s’hi dialoga, com apel·la Ciutadans; el mercat se l’ha d’intentar 
combatre. Només quan pots visitar països en els que les tanques publicitàries no existei-
xen, però sí que existeixen tanques que treballen per la sensibilització en l’àmbit sani-
tari, per l’erradicació d’epidèmies i per les bones pràctiques sanitàries, t’adones de que 
lluny estem del país que mereixeríem tenir com a mínim les que no ens podem permetre 
la sanitat privada, que, de fet, som les invisibles, però també la majoria de la població.

Per tant, no podem votar a favor d’una proposta que ve encapçalada per aquesta ex-
posició de motius, però també..., per les explicacions que han precedit, que estem par-
lant d’una moció que ja està aprovada per una regulació ja existent, i que l’únic que s’hi 
demana és intensificar les mesures de control..., doncs, en aquest sentit, ens abstindrem.

La presidenta

Moltes gràcies.
Doncs, ara –el Grup del Partit Popular, com que ja s’ha posicionat davant les esme-

nes...– podem votar directament la proposta de resolució. Que, si no vaig errada, hi ha 
les dues esmenes, tant la de Ciutadans com la de Junts pel Sí, incorporades en el text. 
(Pausa.)

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
Tots els grups exceptuant la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Ningú.
Abstencions?
CUP - Crida Constituent.

Propostes de resolució acumulades relatives al transport sanitari

250-00589/11 i 250-00590/11

Molt bé. Doncs, passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, que és 
la Proposta de resolució sobre els concursos per adjudicar el transport sanitari. I hi ha el 
punt número 5, que també és sobre les condicions del transport sanitari. Entenc que es 
poden substanciar conjuntament... (Pausa.)

Per tant, començaria l’exposició el Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula el 
diputat Martín Eusebio Barra.
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Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Ya es algo clásico en esta comisión, también, reiterar el tiempo 
que se pasa desde que se presenta una propuesta de resolución hasta que llega a ser sus-
tanciada. En concreto, las que debatimos hoy fueron registradas hace siete meses; pero 
en esta ocasión no es que sigan siendo de actualidad, son de rabiosísima actualidad.

En la introducción de esta propuesta se menciona que por aquellas fechas se había 
convocado una huelga en Terres de l’Ebre, y ahora, cuando se sustancia, acabamos de 
pasar otra convocatoria de huelga, esta Semana Santa, en el mismo sitio; como digo, la 
rabiosa actualidad, que nos atrapa. ¿Casualidad? No. Simplemente, que la cantidad de 
incidencias y problemas que está generando el nuevo sistema de transporte sanitario es 
tal que siempre está en el candelero.

Y, de acuerdo, se lo puedo decir, que de nuevo la huelga se ha desconvocado, es 
cier to, porque la empresa, por segunda vez, ha retirado sus intenciones de menoscabar 
todavía más las condiciones laborales de los profesionales, pero hoy mismo está ha-
biendo asambleas de estos profesionales en los centros de trabajo. Estaremos atentos 
a lo que decidan y veremos cuánto más aguantan. Pero la pregunta –la pregunta– es: 
¿cuándo, de una vez por todas, la conselleria de Salut va a tomar cartas en este asunto 
o va a hacer caso a alguna de las reiteradas resoluciones de este Parlament, de nues-
tro grupo y de otros?

En el Pleno del pasado 7 de abril –pasado, hace un año– se aprobó la Moción 
17/XI, de nuestro grupo. Y, como ya comenté en otra sesión de esta comisión –en con-
creto, en septiembre–, en septiembre se había emitido informe de cumplimiento de un 
punto, que era entregar documentación. ¿Y de septiembre a ahora? Cero. En la anterior 
intervención, el conseller Comín decía: «Hombre, que no me diga la oposición que no 
hago nada, que algunas cosas hacemos; que me gustaría hacer más, pero que sí que ha-
cemos cosas.» Bueno, de transporte sanitario, cero. Bueno, se sustituyó al director del 
SEM; alguno tenía que pagar el pato.

Noticia del 5 de abril, en este caso, de este año, de este mes: «Demanen la rescissió 
del contracte de Transport Sanitari de Catalunya. Els treballadors de les ambulàncies 
de les comarques de Girona tornaran a demanar a la Generalitat que es rescindeixi el 
contracte a Transport Sanitari de Catalunya. Diuen que la sentència judicial que reco-
neix que l’empresa va coaccionar treballadors perquè s’abaixessin el sou i la categoria 
laboral és una prova més que suficient de les males pràctiques que denuncien des de fa 
gairebé un any.» Una resolución del Tribunal Superior, es la resolución judicial. Pero, 
además, tenemos informaciones de reiterados incumplimientos, y lo más grave es que 
el departament lo sabe.

En la documentación presentada en la mesa de seguimiento del pasado marzo, de 
hace un mes, y según el acta de la misma, un representante sindical entregó –leo lite-
ralmente– «un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya amb relació a l’empresa 
TSC relatiu a l’incompliment del requeriment de rentat, descontaminació o destrucció 
de la roba de treball del personal». Un ejemplo de cuestiones de higiene en el transporte 
sanitario de enfermos que no se están haciendo bien, y el departament lo sabe.

En esta mesa se informó también de la cantidad de expedientes sancionadores que 
se han abierto por parte del departament, pero muy pocos cerrados. En concreto, lote D, 
Terres de l’Ebre, casualmente donde están las huelgas ahí siempre amenazando: se ha-
bían abierto cuarenta y tres expedientes sancionadores a la empresa y se había resuelto 
uno. En esta zona muchos facultativos emiten dos partes, uno para ambulancia y otro 
para taxi, indicando al usuario que utilice el primero que llegue. Repito: ¿cuándo va 
realmente la conselleria a tomar cartas en el asunto del transporte sanitario?

Se han debatido muchas propuestas en este Parlament sobre esta cuestión. Las que 
traemos hoy piden: la primera, una serie de documentaciones sobre los concursos y so-
bre los informes de incumplimientos y revisiones, y la segunda, una serie de informes sobre 
tiempos de transporte y condiciones de salud, etcétera. No me extenderé en detallarlas.

Además, ponemos un plazo: dos meses. No se puede esperar más. La paciencia de 
los trabajadores está al límite. Los datos que nos llegan de incumplimientos y de peli-
gros potenciales para la salud de los trabajadores y de los pacientes son alarmantes. Hay 
que posar fil a l’agulla ya.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha 
presentat esmenes, té la paraula la diputada Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, presidenta. Bé, d’acord, el contingut de la resolució només demana 
informació i que els fem arribar uns informes i una informació determinada. Tot això 
que vostè està dient tan, tan, tan apocalíptic em sembla una miqueta..., molt especialit-
zat, i no dona la resposta al que és global, tenint en compte que només de trasllats de 
transport sanitari no urgents se’n fan deu mil cada dia –cada dia–, diàriament. Per tant, 
ens sembla que sí, d’acord, entenem que les coses s’han de millorar, però la situació no 
és tan catastròfica. I, si ho és, per descomptat que hi estem posant fil a l’agulla, des de 
la conselleria.

Miri, he parlat amb vostè per fer-li saber que tota aquesta informació que ens dema-
nen i els informes que ens demanen, la conselleria no té absolutament cap problema de 
fer-los-hi arribar. El que passa és que ens ho demanen amb uns termes i amb una no-
menclatura que és impossible que els hi puguem fer arribar, perquè el que vostè ens de-
mana no existeix. I, per tant, el que hem fet des de Junts pel Sí és sobretot afinar en tots 
aquells títols..., ben posats. I aquestes són les esmenes, no hi ha cap altra esmena més 
que les que són únicament i exclusivament per poder millorar i per poder-li donar direc-
tament a vostè ja el que vostè demana.

El servei d’emergències mèdiques –el SEM–, com vostè molt bé sap, no realitza in-
formes. Vostè ens demana que li fem arribar els informes sobre la viabilitat econòmica 
de les empreses presentades al procediment de contractació del transport sanitari que 
faci el SEM. I jo li dic: «No, no en fa.» Per tant, li donarem allò que tenim.

Per tant, no m’allargo, perquè ja li dic que són molt tècniques. Per descomptat que 
no tenim, ni el grup parlamentari ni el CatSalut, inconvenient en lliurar els informes 
d’incompliment de les empreses adjudicatàries, tampoc cap inconvenient en entregar els 
informes de les auditories; això pel que fa a la PR 589. I, pel que fa a la 590, exactament 
el mateix: hi ha esmenes en els quatre primers apartats, en els quatre primers punts, 
en el mateix sentit que acabo de dir: si ens demanen coses que no els podem entregar, 
doncs, anirem malament; si podem posar-ho ben posat, doncs, per descomptat, cap ni 
una daixò.

Per tant, jo per això li demanava que, si us plau, intentem aprovar-ho, perquè li serà 
lliurat molt més ràpidament si ho posem tal com està que si hi posem un títol erroni, 
però m’ha dit que preferia, doncs, mantenir-ho així.

Per tant, no ens toca més remei que votar en contra, únicament i exclusivament per 
termes de paraules, per res més.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada As-
sumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, és que estava sentint la darrera intervenció, de la diputada 
Casamitjana, i no sé si el transport sanitari, l’urgent o el no urgent, es pot mesurar amb 
paraules o amb fets. En realitat, les dues mocions o les dues propostes de resolució el 
que posen sobre la taula és un tema que hem posat milions de vegades en el Ple i en 
aquesta comissió sobre la taula: hi havia un mal concurs, una mala adjudicació i una 
pitjor implantació. I aquesta és la realitat del transport sanitari, urgent i no urgent.

I no és catastrofisme, perquè el mateix conseller ho va reconèixer en el mateix Ple 
del Parlament, i, així, s’han posat sancions en algunes empreses i s’han hagut de pren-
dre mesures en algun dels lots, sobretot, per exemple..., em sembla que és a la zona de 
Girona. Però teníem una amenaça de vaga en aquesta Setmana Santa a Terres de l’Ebre 
i a Tarragona, entre altres coses, una vegada més, pel que són els incompliments respec-
te a les condicions laborals, però també respecte als plecs.

I s’ha demostrat que les taules de seguiment de les quals hem demanat tots les actes, 
que triguen una barbaritat a donar-les –quan les donen, perquè el departament no les 
lliura–..., i no hem demanat una cosa tan extraordinària, sinó estrictament les actes de 
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les meses de seguiment de les adjudicacions. Entre altres coses, perquè es posen sobre 
la taula les mancances i els incompliments respecte al plec de condicions del transport 
sanitari no urgent, en aquest cas.

I van passant els mesos, hi ha una altra mesa de seguiment, i les mancances conti-
nuen sent-hi, perquè els cotxes no hi són, perquè els incompliments respecte a les con-
dicions laborals dels treballadors són els que són, perquè les bases no estan canviades 
–perquè els recordo que el plec de condicions parlava de crear bases, infraestructura 
física nova, i, no obstant, encara alguns estan pendents de que els hi donin... No hi han 
condicions, no hi han vestuaris.

Aquesta és la realitat del transport sanitari no urgent en aquest moment i després 
d’aquest concurs, amb l’incompliment dels plecs de condicions i de l’establert per part 
de les empreses concessionàries i amb una certa tolerància, diríem, per part de l’Ad-
ministració, que es nota en les actes de les meses de seguiment sempre que les aconse-
guim.

Per tant, el nostre vot serà favorable.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Probablement el transport sanitari és un dels llocs on més clar es veu i on 
més de manifest queda el fracàs general del model –el fracàs general del model–: el 
model de l’externalització, de la mercantilització, de la privatització. Clar, ara sembla 
que el problema és veure com controlem aquests que guanyen els concursos, que no 
compleixen, etcètera.

Quan dic «el fracàs provat», jo veig que algú posa alguna cara, però, vull dir, des del 
2006, quan la Sindicatura de Comptes ja ens deia que això era «campi qui pugui», sent 
molt respectuós i prudent, però podríem dir altres paraules sobre aquells informes..., 
suposo que després la diputada de la CUP parlarà de les adjudicacions i de les sospites 
profundes que sol haver-hi o pot haver-hi.

Abans el diputat de Ciutadans que presenta la proposta de resolució deia: «El depar-
tament ho sap.» Clar que ho sap. De fet, tenim treballadors que fan vaga ja no per de-
fensar els seus drets laborals, sinó que és que fan vaga perquè es compleixin o per asse-
gurar que es compleixin els acords que ens afecten a tots plegats com a usuaris. O sigui, 
tenim treballadors que fan vaga perquè no es compleixen uns plecs, quan hauria de ser 
l’Administració, la que ho estigués perseguint, i no els treballadors que li diguin a l’Ad-
ministració: «Faré vaga si tu no fas la teva feina.» És que de veritat que és una situació 
ben estranya.

La diputada Escarp deia: «Les meses de seguiment.» Bé, clar, hi han meses de se-
guiment, però per què hi han meses de seguiment? (Algú diu: «Perquè és un desastre.») 
Encara que funcionessin, aquestes meses de seguiment proven una cosa: que tu estàs 
contractant i externalitzant cap a unes empreses l’objectiu de les quals és escapar-se 
de tu, i tu has de fer meses de seguiment per veure si les atrapes. Veiem que les meses de 
seguiment no els atrapen –no els atrapen–, perquè, si no, el Govern i..., estarien fent 
aquesta feina, però és que, a més, no s’està fent.

Llavors, això que demana aquesta proposta de resolució, bé, és informació. Nosal-
tres sempre..., tenir informació, doncs, sempre va bé. Ara, és que no s’arreglarà. O sigui, 
serà una eina que, com a molt, ens pot servir per seguir demostrant que el model es basa 
en una fal·làcia, que és que es pot prestar un bon servei contractant d’aquesta manera i 
externalitzant i mercantilitzant d’aquesta manera. Nosaltres creiem que no. Bé, hi vota-
rem a favor perquè qualsevol demanda d’informació...

Però insistim en que no tenim cap esperança de que cap mesa de seguiment sigui 
capaç de fer front –amb perdó– a una trama, que és el que sempre hi ha quan... Ho po-
dem veure en les concessions de recollida d’escombraries. Aquí estem parlant de reco-
llida de malalts, però al final la lògica que hi ha darrere és la mateixa lògica de la recollida 
d’escombraries: una sèrie d’empreses que es fan amb contractes multimilionaris i que, 
un cop els tenen, intenten per tots els mitjans –moltes vegades, mitjans espuris– sal-
tar-se la llei o aprofitar-se de la inactivitat de qui dona el contracte a l’hora de fiscalitzar 
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que la feina s’estigui fent bé. Quan veiem Ferrovial recollint brossa de mala manera i 
saltant-se els plecs... Bé, doncs, també ens preocupa molt que el transport sanitari fun-
cioni en el mateix sentit.

I, per tant, feta la reflexió, votarem a favor d’això.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Retornant al tema que ens ocupa en aquesta proposta de resolu-
ció, que és la petició d’una determinada documentació per avaluar si les adjudicacions 
i si el seguiment que es fa de les adjudicacions d’aquest servei públic és adequat o no, a 
nosaltres el que ens preocupa –segur– menys és si la denominació de la informació que 
es demana és l’adequada o no és l’adequada. I podem entendre el neguit perquè s’adeqüi 
a la literalitat del que és, però jo crec que s’entén prou bé, què és el que s’està demanant 
en aquesta proposta de resolució.

Però, al final de tot plegat, no és aquest, el fons de la qüestió; el fons de la qüestió és 
un servei que ha estat fruit d’un nou concurs –ja fa un any i mig, gairebé– i que no està 
donant els resultats esperats. I no ho està fent, en primer lloc, pel que fa al servei que ha 
de prestar, però tampoc no ho està fent en les condicions amb les quals s’ha de prestar el 
servei. I, per tant, aquí hi han implicacions per als mateixos treballadors del servei, però 
també per als pacients que requereixen aquest servei, no?

Per tant, tot i entendre que el fons de la qüestió és la qualitat de la prestació del ser-
vei, donarem suport a aquestes propostes de resolució, que el que demanen és docu-
mentació per avaluar si el procediment de l’adjudicació, per un costat, i el procediment 
de seguiment de les condicions sota les quals es va formular aquesta adjudicació..., han 
estat els adequats o no.

La presidenta

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

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. En primer lloc, no ho sé, ja ens acabaran d’explicar la dificultat en l’acceptació 
de les esmenes, si és que realment les esmenes que es presentaven, clarificadores sobre 
aquesta documentació, intentaven, en lloc de clarificar, amagar alguna cosa. Sigui com 
sigui, nosaltres, a veure, donarem suport a una demanda d’informació, no podia ser 
d’una altra manera, però tampoc no volem quedar-nos aquí i avui sortir dient: «Doncs, 
ja està, ja hem fet una gran gesta en matèria de transport sanitari», perquè sabem que 
no serà així.

En matèria de transport sanitari també vam aprovar una proposta de resolució que 
presentava la CUP - Crida Constituent, que al nostre entendre sí que assentaria les ba-
ses per revertir i acabar amb totes aquestes situacions que tots coincidim a denunciar 
i revertir l’externalització del sistema d’emergències: gestió, titularitat i provisió públi-
ques. A partir d’aquí, evidentment, doncs, vetllar perquè des de l’àmbit públic també se 
segueixin tots els cànons, les exigències i l’atenció deguda, però per nosaltres aquest és 
un principi imprescindible.

Un cop dit això, fer referència, sí, a aquesta denúncia o aquesta demanda que nosal-
tres vam portar a fiscalia perquè ens semblava que en aquesta adjudicació, certament, hi 
havia coses inquietants, no?, com que la licitació acabés guanyant-la una empresa que 
acreditava que no tenia ni cotxes ni locals per garantir el servei, una cosa que ella ma-
teixa reconeixia i que ens sembla, doncs, que és molt inquietant.

I és més inquietant o igual d’inquietant que fos una empresa que havia donat 3 mi-
lions d’euros a un hospital. I ja sabem com han funcionat en aquest país, sovint, aques-
tes donacions tan generoses, tan voluntarioses, tan filantròpiques, de determinades em-
preses, que, curiosament, han estat compensades –no voldria establir fil directe entre 
una cosa i l’altra– amb adjudicacions, eh?, a deu anys, adjudicacions milionàries. I a 
ningú se li escapa que la xacra de la corrupció, en part –no només–, s’ha basat en aquest 
tipus de pràctiques.
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Sorprenentment, fiscalia arxiva aquesta denúncia. Potser és que també toca parlar de 
fiscalia, eh?, i de com «afina», fiscalia, i de què en pensaven, doncs, determinats minis-
tres de l’Estat espanyol i persones responsables teòricament del combat contra la corrup-
ció i el frau sobre la sanitat catalana, eh? Potser amb aquests elements ho fem lligar tot.

Tanmateix, com dic, a l’espera de que es facin els aclariments pertinents, votaríem 
favorablement a les propostes.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per al posiciona-
ment de les esmenes... «Merci».

Martín Eusebio Barra López

Sí. Con una simple previa: tiene razón, la diputada Casamitjana, que quizá mi dis-
curso no tenía mucho que ver con la concreción de las..., pero es que el transporte sa-
nitario está aquí, el problema está aquí, y no podía dejar de decirlo. Como se ha dicho, 
todos los grupos de este Parlament hemos puesto sobre la mesa, cada uno desde su línea 
ideológica, temas sobre este problema, y aquí siguen.

En concreto, me centro en las enmiendas. Hablando en primer lugar de la primera, 
de la 589, aquí sí que entiendo el comentario de la doctora Casamitjana sobre los temas 
técnicos, porque sí que es cierto que nuestro redactado puede ser, bueno, no muy ajus-
tado, pero lo que estamos pidiendo tampoco era la enmienda que nos ofrecían ustedes. 
La enmienda que nos proponían era entregarnos los informes técnicos de valoración 
de las... Los informes técnicos de valoración de las ofertas ya están en el expediente de 
contratación; podemos ir al portal de transparencia, y, si no, pedirlos en cualquier mo-
mento.

No son los informes técnicos, a pesar de que esos informes técnicos revelarían co-
sas tan curiosas como lo que ha dicho la diputada de la CUP respecto a esas empresas, 
que, sin tener ni coches, ganan el concurso. No. Una vez que un gobierno ha decidido 
hacer una oferta pública de un servicio y que sea una empresa la que lo contrate, se le 
ha hecho la adjudicación y se ve que esto tiene unos problemas tremendos –y se saben–, 
se deberían hacer informes de la viabilidad económica de esas empresas a las que se les 
dieron, hasta qué punto siguen o no teniendo aquello que dijeron en su momento, hasta 
qué punto pueden o no ser las responsables del desastre del transporte sanitario.

Lo que queríamos eran esos informes de seguimiento. Tiene razón que lo hemos re-
dactado de una forma incorrecta, pero no podíamos aceptar una enmienda que no tenía 
nada que ver con lo que pedíamos. Como usted ha comentado que los informes que tie-
ne, pues, sí, nos los harían llegar en cualquier caso, con independencia de la propuesta, 
pues, yo le agradezco enormemente esa disposición, y, por favor, cuando estén, nos los 
podrían hacer llegar.

Respecto a la otra propuesta, aquí sí que ya..., lo siento mucho, pero no tenía nada 
ver, ¿eh?, con cuestiones técnicas. Propuesta 590: piden suprimir el punto 4. El punto 4 
es: «Encargar informes a técnicos de inspección laboral sobre las condiciones labora-
les.» No, esto no es cuestión técnica: es que los inspectores laborales evalúen las condi-
ciones en las que trabajan los trabajadores del transporte sanitario, y piden suprimir ese 
punto. Lo siento. Aquí..., no es una cuestión técnica.

El punto 3 –no me extenderé, de verdad, porque sería muy...–: pedíamos un informe 
de técnicos cualificados en salud laboral sobre las medidas de prevención y salud labo-
ral, etcétera –este tema de los uniformes que no se lavan–, y la propuesta era: «Velar 
por el cumplimiento de las medidas de prevención.» No, queremos saber qué se está ha-
ciendo mal, que ya sabemos lo que se está haciendo mal, pero nuestra propuesta iba un 
poco más allá de los informes que ya se hacen. Porque en el redactado, que, como usted 
bien dice, estaba un poquito rebuscado –se lo acepto, claro que sí (l’orador riu)–, esta-
mos pidiendo siempre informes externos. Y no por nada, no porque no nos fiemos de los 
informes que ya tiene el departament; es que a esos no les ha hecho caso.

No era solamente pedir información. Queríamos informes quizá, de alguna manera, 
más precisos, más concretos, más detallados, y, bueno, con nuestros pequeños desajus-
tes en los redactados, que se los acepto, por supuesto, seguíamos manteniendo nuestra 
solicitud original, y ese era el motivo de no aceptar las enmiendas.

Gracias.
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La presidenta

Molt bé. Per tant, entenc que no s’accepta cap esmena ni a una proposta de resolució 
ni a l’altra. (Pausa.)

Votem primer la proposta de resolució número 4 i després la proposta de resolució 
número 5, o es pot fer conjuntament? (Veus de fons.) Es pot fer conjuntament, eh? (Veus 
de fons.)

Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
Nou vots a favor.
Vots en contra?
Deu vots en contra.
Per tant, queden rebutjades, les propostes de resolució número 4 i número 5.
(Veus de fons.) Sí, grups parlamentaris que hi voten a favor: Grup Parlamentari Po-

pular, Socialistes, Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i la CUP; el que passa, que falten 
diputats. I grup parlamentari que hi vota en contra: Junts pel Sí. D’acord? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a 
professionals sanitaris

250-00591/11

Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre les 
agressions i les coaccions a professionals sanitaris, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. I té la paraula el diputat Martín Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

En mayo del año pasado una noticia publicada en el diario El País daba cuenta de 
que, en un registro gestionado por la Sociedad Catalana de Salud Laboral, la incidencia 
de agresiones en el entorno sanitario durante 2015 era la más alta de las registradas en 
toda la década previa. Hay que tener en cuenta que esto es un registro voluntario, en el 
que participan los centros que quieren; en concreto, en 2015 solo habían participado se-
senta y cuatro centros públicos, un número reducidísimo, con una plantilla total de algo 
más de 31.000 trabajadores, pero, lo repito, el 2,5 por ciento había sufrido algún tipo de 
agresión, y era la incidencia más alta de los últimos diez años en este registro.

Los responsables lo achacaban a una consecuencia de la crisis económica, que sin 
duda había generado situaciones de desamparo y también el incremento de problemas 
de salud mental. Pero aunque la crisis ha tenido, sin duda, una repercusión en estos úl-
timos años en muchísimas cosas, incluida esta, por supuesto, las agresiones dentro del 
mundo sanitario no desaparecerán ni con la mejora de la situación económica general 
ni en el más fantasioso de los mundos futuros que podamos imaginar.

El sindicato Metges de Catalunya lleva tiempo pidiendo al Departament de Salut 
–cito textualmente– «protocolos en todas las empresas y un seguimiento epidemioló-
gico en la red pública». Y, también literalmente, dice que está «decepcionado» con las 
empresas, porque según una encuesta de elaboración propia el 76 por ciento del perso-
nal agredido no recibió apoyo de los servicios de prevención de riesgos laborales de sus 
empresas.

Yo confieso que, preparando esta intervención ayer, y viendo todos estos datos, de 
alguna forma me sentí privilegiado, porque si excluimos los jefes y el propio sistema, 
que no es objeto de debate aquí, si excluimos esto, la verdad es que yo nunca, en mis 
más de veinte años de profesión, me he visto amenazado. Por tanto, no podemos decir 
que las agresiones a sanitarios sean generales o continuas, pero sí que existen, eso es 
una realidad.

El riesgo existe en general, incrementado en algunos servicios como pueden ser ur-
gencias, como pueden ser los servicios de salud laboral, o en situaciones como en la 
atención a detenidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como digo, las 
agresiones existen, y nunca nos hemos molestado en tener registros fiables y comple-
tos para conocer la situación en profundidad y poder afrontarla con mayor eficacia. De 
acuerdo que algunas agresiones son muy leves –quizá unos simples gritos con actitud 
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amenazante–, pero si a la agresión más leve no le ponemos remedio, nos podemos con 
encontrar situaciones más graves, que también existen.

Si tenemos en cuenta que hasta ahora solo tenemos datos de registro de declaración 
voluntaria y que por sí ya son alarmantes –aunque parciales, son alarmantes–, creemos 
que la propuesta que presentamos tenía todo el sentido. Pedimos crear un registro, pedi-
mos protocolos de comunicación, de prevención y de medidas adecuadas de seguridad, 
y, por supuesto, una condena sin paliativos de todos los casos de violencia.

Me adelanto a las enmiendas. Comentar que se habían presentado enmiendas por 
parte de Junts pel Sí, que en su formulación original realmente eran –lo siento– inacep-
tables, pero se nos ha presentado también, afortunadamente, una propuesta de transac-
ción que sí que hemos aceptado. También, cuando hemos ido transaccionando, se nos 
ha aceptado incluir ahí un plazo de cumplimiento, que para nosotros es fundamental, 
ponerle plazo ya a esta situación, que se resuelva.

Y, sobre todo, pues, también, hombre, decir que no es que sea el ideal de acuerdo 
con nuestra propuesta inicial. En cualquier caso, la transacción incluía infinitivos de los 
que nos gustan, no como aquellos que incluían las enmiendas originales, aquello de 
«estudiar», aquello de...; no, aquí pone «establir», «garantir». Son unos términos, en 
este caso, que sí que nos parecen adecuados, y, por tanto, hemos aceptado la transac-
ción, de la que ya disponen todos los grupos con el texto completo de la propuesta.

También, gracias por aceptar nuestra enmienda por el plazo. Y, por supuesto, cree-
mos que es imprescindible que, de una vez ya por todas, todo el sistema disponga de es-
tos registros para conocer realmente la realidad concreta y poder colaborar con nuestros 
compañeros sanitarios para solucionarlo.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, per explicar les esmenes, té la paraula la diputa-
da de Junts pel Sí, Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Vostè deia que és un privilegiat perquè en els seus anys d’exer-
cici no havia estat agredit. Jo soc privilegiada tot i haver estat agredida en el meu exercici 
professional, perquè certament sí que vaig sentir-me acompanyada en aquell procés. 
I, per tant, també li agafo el guant, doncs, que és veritat que cal treballar tot això amb 
molta més profunditat.

Perquè certament la violència als llocs de treball s’ha convertit en un factor impor-
tant que afecta la salut psicosocial en el mateix treball, sobretot en aquells àmbits on 
aquest exercici es produeix, bàsicament, en la relació personal. Aquest fet crec que com-
porta un impacte important en la seguretat del personal sanitari, en la seva salut, però 
també pel que fa a la seva feina, té un impacte en l’exercici de la seva feina, perquè òb-
viament impacta sobre la relació que poden tenir el personal sanitari amb els pacients, 
amb les famílies, amb els mateixos professionals i amb l’entorn en el que es belluga. 
I crec que hem d’evitar, en la mesura que sigui possible, caure no només en la famosa 
medicina defensiva, no?, sinó també en aquesta atenció defensiva, sobretot en la gestió, mol-
tes vegades, de la comunicació i de la relació interpersonal.

Òbviament, cal atacar la causa de tot això, però se’ns escapa, al sistema sanitari prò-
piament, per la importància que té. No és una competència, podríem dir, directa i única 
del sistema sanitari, del sector de salut, però sí que, en la mesura que es pugui, cal no 
només donar eines per actuar quan es produeix un cas d’agressió física o verbal, o com 
a mínim la percepció d’aquesta violència, sinó també prevenir-los i minimitzar els efec-
tes que puguin tenir quan es produeixen.

Parlem una vegada més de prevenció, i en aquest cas crec que és important, perquè 
si treballem bé la prevenció en tots els àmbits –primària, secundària i terciària– arriba-
rem, doncs, segurament a bon port en aquest tema, no?, i que tots els professionals i tots 
els centres tinguin aquesta sensació de seguretat perquè tenen una guia, tenen un camí, 
un protocol, i que, quan es produeix un cas de violència física o verbal, s’adeqüi a les 
respostes que es pot donar en aquests casos.

Tot i així, nosaltres no compartíem el text original, perquè enteníem que hi han una 
sèrie de variables que afecten també aquestes guies, aquests protocols d’actuació, com 
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pot ser el tipus de centre. Òbviament, no és el mateix unes urgències, no?, que un cen-
tre sociosanitari, un centre de salut mental –que és on treballava jo– o un centre infan-
tojuvenil. No és el mateix segons quina estructura física pugui tenir el centre, perquè 
a vegades la mateixa estructura física, que és moltes vegades difícilment modificable, 
pot donar més o menys sensació de seguretat al professional a l’hora d’encarar, doncs, 
aquesta relació pròpia de la seva feina. Fins i tot els sistemes d’organització de cada cen-
tre, perquè hi han centres que sí que tenen mecanismes, no?, per poder denunciar o po-
sar de manifest aquestes situacions irregulars, i a la vegada també retornar aquesta in-
formació i resposta ràpida a la persona que, en aquest cas, és víctima d’aquesta agressió.

I, per tant, és important conèixer tot això i incorporar-ho a aquests protocols i guies. 
I, en aquest sentit, veia molt més operatiu –i, per tant, agrair que ens hagi acceptat les 
esmenes que hem fet en els punts en els quals òbviament teníem esmenes, i compartei-
xo amb vostè que les esmenes, precisament, no transaccionables..., que el que havíem 
de fer precisament era arribar a un text alternatiu–, doncs, garantir i elaborar protocols 
d’actuació que incloguessin els que vostès demanaven en tots els centres d’atenció públi-
ca, sobretot, però sense interferir en el que seria l’autonomia de gestió en aquests crite-
ris que jo li deia, que cada centre òbviament ha de tenir el seu marge d’acció, i condem-
nar tots els casos.

I, per tant, amb el benentès, doncs, que incorpora les nostres esmenes, donaríem su-
port a tota la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Per manifestar el vot favorable. Jo crec que la transacció està bé, i, en aquest sentit, 
crec que el que hi han aportat els dos grups...

Jo l’única cosa que d’alguna manera havia manifestat és que crèiem molt més im-
portant establir mecanismes de prevenció i, sobretot, les mesures que es poden establir 
per tal d’evitar les agressions, no?, o quins circuits i quins protocols hi pot haver, que no 
pas el registre, que em semblava que pot ser important... Però no crear un mecanisme 
més per anar apuntant algunes de les coses que hi han, sinó posar mecanismes més de 
mesures que ho poguessin evitar, treballar més en l’àmbit...

Però, bé, jo estic d’acord en el que es planteja i, realment, en dos aspectes que deien 
ara la diputada i també el diputat; és a dir, una, la condemna ràpida, i la rapidesa, tam-
bé, en general de tot el sistema en la resposta que es doni quan es produeix una agressió, 
que en cap cas és justificable. Una altra cosa són les causes per les quals en un moment 
determinat es poden produir; per tant, l’anàlisi de les causes ens portaria a un debat 
molt més en profunditat, sobretot de la situació personal, moltes vegades, de les perso-
nes, però això no justificaria en cap moment que no fos condemnable, un acte d’agressió 
o de violència.

Per tant, donarem suport a la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem, amb relació a aquesta proposta, per una 
raó..., com una crida a l’atenció, més aviat. No estem en contra del que diu aquí, i, a més 
a més, entenem que és un tema important. Nosaltres no estem en contra del que diu 
aquí, però aquesta abstenció vol ser també una crida d’atenció a una situació que és molt 
palpable, que és perillosíssima i que és una font de violència molt potent, i, si no ho ana-
litzem amb cura, tindrem un problema gravíssim, en aquest tema.

Abans-d’ahir em van explicar que, en un centre d’urgències en un hospital català, on 
la gent que esperava el seu torn..., després d’esperar sis hores, veia com passava per da-
vant gent que pagava. Estem (veus de fons)..., bé, hi ha qui diu que no. Sabem que això 
passa, però aquest cas era especialment sagnant. No dic de quin hospital es tracta, per-
què hi estem treballant, però això és violència. Per què? Perquè imaginem-nos algú que 
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espera sis hores que veu que li passa al davant algú que paga. Clar, això genera una sen-
sació d’impunitat, d’impotència, que pot provocar situacions de molta tensió, molta ten-
sió que acaba recaient en els professionals, que no són els culpables en absolut d’això. 
Però sí que, quan es donen aquests casos, hi ha un perill que sí que correspon a la tasca 
legislativa i a la tasca del Govern a l’hora de solucionar aquests problemes.

Per tant, òbviament no li podem demanar al proposant de la proposta de resolució 
que amb la proposta de resolució intenti solucionar les causes profundes i subjacents 
d’aquest efecte que es descriu aquí; ara, hi insisteixo, mirar només això, centrar-nos no-
més aquí... Insisteixo que no li estic demanant al proposant que ho intenti fer tot, però 
crec que seria autocomplaent, només fixar-nos en això. Seria autocomplaent i perillós.

I, per un altre costat, en el text original es parlava de l’atenció en els casos de detin-
guts. En aquesta comissió, i també en la Comissió del Síndic de Greuges, hem tractat 
el tema del Protocol d’Istanbul, que té a veure amb això, i moltes vegades ha estat molt 
difícil impulsar mesures amb relació a això. Pel que es llegeix en el text original, sem-
bla que el perillós és el detingut, i moltes vegades hem vist que el detingut es veia sense 
eines per fer valdre els seus drets. El Protocol d’Istanbul una de les coses que intenta és 
fer valdre aquests drets.

Ho dic, també, per posar-hi una mica de context. Veiem que això no hi és, ara, en el 
text final; si hi hagués estat, crec que hi hauríem hagut de votar en contra. Ens abstin-
drem, en la nostra votació.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el dipu-
tat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, de forma molt breu, per posicionar-nos amb relació a aques-
ta proposta de resolució. Res no justifica les agressions a ningú. I, particularitzant-ho en 
l’àmbit d’aquesta proposta de resolució, res pot justificar les agressions a personal sani-
tari, que, a més a més, desenvolupen la seva professió per tal d’ajudar els altres. Sobren 
tota la resta de comentaris.

Per tant, el nostre grup donarà suport a la transacció a la que s’ha arribat amb relació 
a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada 
Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; molt breument, també. A nosaltres també ens sembla que les esmenes milloren 
el text original. És significatiu, jo crec, eh?..., i ara comprovava que el diputat de Ciuta-
dans, doncs, era bon coneixedor de l’àmbit mèdic o sanitari, també la diputada de Junts 
pel Sí, perquè jo crec que saben abordar la qüestió des de la complexitat, però també 
des de la sensibilitat i el respecte, no només, evidentment, pels professionals, que se’l 
mereixen tot, sinó també per les persones, no?, que han de recórrer, desgraciadament, a 
uns serveis mèdics, perquè això no ho desitja ningú. Contràriament a alguns comentaris 
que he sentit per part d’alguna altra diputada de la sala mentre parlava el diputat de Ca-
talunya Sí que es Pot, que deia que «ha venido a hablar de su libro», i aquí..., si cal que 
ho expressem així, ho expressem així.

Però és clar que hem d’abordar la violència des de la complexitat necessària. És clar 
que hem de ser absolutament coneixedores de que la situació que es produeix a la sani-
tat pot generar situacions, doncs, que provoquen aquest tipus de situacions, i que, lluny 
de justificar-les, el que sí que pretenen és abordar-les des de la integritat necessària, per-
què és que, si no, no resoldrem el problema. I si el volem resoldre de veritat, la lectura 
és complexa.

En aquest sentit, perquè ens sembla sobretot que l’exposició de motius no aborda 
prou contundentment aquesta complexitat de la situació, o perquè sou..., i d’acord amb 
el vostre plantejament ideològic, no?: «La crisi econòmica provoca situacions de desà-
nim o increment de la problemàtica de salut mental.» Tant de bo la crisi econòmica fos 
tan generosa; l’estafa econòmica, el sistema en el que vivim, mata vides.
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I, per tant, nosaltres, amb una exposició de motius que ens sembla que no apunta 
degudament..., amb una absència d’una reflexió una mica més complexa, amb absència 
també de referències, com s’ha comentat, al compliment del Protocol d’Istanbul..., no hi 
votarem en contra, òbviament, perquè, doncs, ens sembla bé que es prenguin les mesu-
res pertinents, però distem molt, com sabeu, de la lectura a vegades al nostre entendre 
–i disculpeu que ho expressi així– simple de la violència que fa el Grup de Ciutadans.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Doncs, ara, el Grup Parlamentari de Ciutadans... Entenc que tothom té la transacció 

a la que s’ha arribat, dels quatre punts on hi havia esmena. (Pausa.) El punt número 5 es 
manté original. Es pot votar conjuntament, també, entenc; ningú n’ha demanat votació 
separada. (Pausa.)

Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
Vots a favor dels grups parlamentaris de Junts pel Sí, del Partit Popular, de Ciuta-

dans i del PSC.
Vots en contra? 
Abstencions?
Abstencions del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Cons-

tituent.
Per tant, queda aprovada, aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de 
Bellaterra amb personal sanitari

250-00600/11

Passem al punt número 7: Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mè-
dic de Bellaterra amb personal sanitari, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular. I té la paraula el diputat Sergio Santamaría..., no –perdó–, Santi Rodríguez. Ara 
he tingut un lapsus, ho sento molt. (La presidenta riu.) Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. És una proposta de resolució molt senzilla, perquè fa referència 
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, on no hi ha atenció mèdica, cosa 
que provoca que els seus habitants, els seus residents, s’hagin de desplaçar fins a Cer-
danyola del Vallès per rebre aquesta atenció mèdica i, a més, amb una situació de trans-
port públic no massa fàcil ni flexible que permeti una certa agilitat en la visita mèdica 
de les persones que així ho requereixen.

Des de la mateixa entitat municipal es reclama, aquest servei mèdic. I, a més a més, 
hem posat a disposició un local i fer-se càrrec de les despeses de manteniment. El que 
cal és que es doti del personal suficient, el dispensari, i es demana durant un dia la set-
mana –és a dir que jo crec que és molt assumible–, per tal de que els veïns de Bellaterra 
puguin rebre atenció mèdica en el seu propi àmbit de residència.

Anunciar que hi ha una esmena. Per tant, ja no em posiciono amb relació a aquesta 
i anuncio, si m’ho permet la presidenta, una transacció. La fem verbalment, perquè és 
una transacció que és molt senzilla. (Veus de fons.) Si m’escolten... (Pausa.) Sí, anun-
ciem una transacció –com és molt senzilla, hem intentat estalviar paper i tinta– que 
consistiria en acceptar l’esmena de Junts pel Sí però substituint la paraula «estudiar» 
per «acordar», eh? És a dir, en comptes de demanar que s’estudiï, el que demanem és 
que s’arribi a un acord entre el Departament de Salut i l’Entitat Municipal Descentralit-
zada per tal de que aquest dispensari pugui ser una realitat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, escoltada i anotada, aquesta proposta de transacció. Per expli-
car l’esmena, té la paraula la diputada Maria Rosell, del Grup Parlamentari Junts pel Sí.
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Maria Rosell i Medall

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputat Rodríguez, per la facilitat i per ajudar en 
aquesta..., per acceptar l’esmena aquesta. Nosaltres fem la reflexió, i explico el perquè 
d’aquesta esmena i d’aquesta transacció.

Per impulsar la dotació d’aquest recurs local, cal un consens municipal entre l’Enti-
tat Municipal Descentralitzadora i l’ajuntament. Llavors, han de posar a disposició un 
consultori local amb autorització administrativa. Això és el que normalment es fa en 
els nuclis petits per poder donar servei i donar atenció mèdica. Llavors, generalment els 
municipis faciliten el consultori o l’accés a algun espai perquè s’hi pugui passar visita, 
i s’acorden amb el CatSalut o amb l’àrea bàsica els dies de la setmana que s’hi anirà a 
visitar o les dotacions de professionals que hi podran anar.

Actualment aquest barri de Bellaterra, del municipi de Cerdanyola, té unes 1.777 
persones, que estan assignades a l’equip d’atenció primària de Serraperera. Aquest bar-
ri pertany a l’Àrea Bàsica de Salut de Serraperera, i està separat de la resta del muni cipi 
de Cerdanyola per la B-30 i l’AP-7. Per tant, sí que és cert que hi ha un difícil accés.

Per això el que proposem és que es puguin posar d’acord l’entitat municipal i l’ajun-
tament. Llavors, el CatSalut ha condicionat aquesta possibilitat de considerar el canvi 
organitzatiu assistencial que comportaria l’obertura d’aquest consultori a Bellaterra a 
que hi hagi un consens entre el municipi..., per aquest tema, i en aquest moment encara 
no es té coneixement que s’hagi dotat de l’autorització administrativa de cap consultori 
mèdic a Bellaterra.

Per tant, en el moment en què es pugui fer això es podrà acabar de pactar, i possible-
ment amb el que s’acordi s’obrirà aquest consultori perquè les persones que visquin aquí 
no s’hagin de desplaçar cap al centre.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, la PR que nos presenta el PP trata sobre la necesidad de 
un consultorio médico en Bellaterra, que forma parte de Sardañola, pero que se encuen-
tra a una gran distancia de su núcleo urbano. Sus ciudadanos residentes en Bellaterra 
disponen de su centro de atención primaria a quince minutos en coche, con carreteras 
de por medio, lo que hace imposible ir caminando sin tener algún tipo de riesgo.

Es un problema de acceso al centro asistencial por parte de los ciudadanos de Be-
llaterra, no es reabrir un CAP cerrado por los recortes. Es la necesidad lógica y natu-
ral de ir extendiendo el tejido asistencial en el territorio a medida que la población va 
creciendo y ocupando territorios donde antes tal vez no era necesario, un centro sani-
tario.

Desde Ciutadans estamos a favor de que se busque viabilidad a un futuro centro de 
salud en Bellaterra.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Assump-
ta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Sí, nosaltres..., manifesto el vot favorable. Donava la sensació, a través tam-
bé de la mateixa exposició de motius i del que deia el diputat, que hi havia disposició, 
diguéssim, per tenir el local. Per tant, jo crec que és més posar-s’hi d’acord i una trami-
tació que no pas cap altre inconvenient.

Per tant, hi votarem favorablement.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.
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Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Votarem favorablement a la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula 
la diputada Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Per manifestar el vot favorable.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, el Partit Popular entenc que ja ens ha exposat l’acceptació de 
l’esmena, amb aquest canvi; per tant, és una transacció.

Passem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Unanimitat.
Passem a l’últim punt de l’ordre del dia d’una sessió que avui ha estat llargueta i in-

tensa, el punt número 8: Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri de Ma-
graners de Lleida, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Doncs, seré motiu d’alegria. Us demanaria posposar per a la propera comissió 
aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

D’acord. Veig que arrenca fins i tot aplaudiments.
Doncs, deixem la proposta de resolució posposada per al proper dia. La propera ses-

sió serà el 4 de maig. Ja en passarem proposta de l’ordre del dia, d’acord? (Pausa.) Grà-
cies.

S’aixeca la sessió.

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