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Sessió 14 de la CTR

La sessió de la Comissió de Treball (CTR) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-

deix Bernat Solé i Barril, acompanyat del vicepresident, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, i dels secretaris en funcions, Ramona Barrufet i Santacana i Eduardo Reyes i Pino. 

Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Violant Cervera i Gòdia, Chakir 

el Homrani Lesfar, Natàlia Figueras i Pagès i David Rodríguez i González, pel G. P. de Junts 

pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Elisabeth Valencia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel 

G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista; Joan 

Coscubiela Conesa i Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Sergio 

Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari general del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies i membre del Consorci de Formació Professional d’Automoció, Josep Gines-

ta Vicente; la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau i Blanes, i 

els representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a 

Catalunya Jordi Marfà Vallverdú, director del CSMA 2 Badalona, i Albert Mariné Torrent, del 

Servei de Prevenció Laboral - Corporació Sanitària Parc Taulí.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció (tram. 

250-00934/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 372, 25).

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Centres 

Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant la Comissió de Treball perquè informi sobre 

els reptes i les dificultats dels centres especials de treball (tram. 356-00645/11). Noemí 

de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Sandra Fernández Fuentes i Rafaela Alcántara 

Inajar, treballadores de l’empresa Kle Serveis Integrals, davant la Comissió de Treball per-

què informin sobre la situació i les condicions laborals de les treballadores d’aquesta em-

presa (tram. 356-00656/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector de 

la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Co-

missió de Treball perquè informi sobre la situació del sector amb relació a les condicions de 

treball (tram. 356-00657/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Compareixença d’un responsable del Centre de Formació Professional d’Automoció 

de Catalunya davant la Comissió de Treball per a explicar el funcionament i la compo-

sició d’aquest centre de formació (tram. 357-00234/11). Comissió de Treball. Comparei-

xença.

6. Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pú-

blica en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball per a exposar els resultats 

de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball (tram. 357-00236/11). Comissió de 

Treball. Compareixença.

El president

Bé, bon dia. Comencem la Comissió de Treball, si us sembla.
Alguna substitució, algun canvi, als grups parlamentaris? (Veus de fons.) Sí, di-

gueu. Ciutadans?

Laura Vílchez Sánchez

Sí, president. La Marina Bravo substitueix el Joan García, i l’Elisabeth Valencia 
substitueix la Noemí de la Calle.
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El president

Molt bé. Catalunya Sí que es Pot?

Gemma Lienas Massot

Sí, el Joan Coscubiela substitueix el Marc Vidal.

El president

Partit Socialista?

Pol Gibert Horcas

El Rafel Bruguera, que ara vindrà, substitueix l’Alícia Romero.

El president

Molt bé. Partit Popular?

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, presidente. Sergio Santamaría sustituye a Fernando Sánchez Costa.

El president

Molt bé. A Junts pel Sí no hi ha substitucions? (Pausa.) Molt bé.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció

250-00934/11

Doncs, l’ordre del dia es manté tal com l’heu rebut. Per tant, primer punt de l’or-
dre del dia: Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Auto-
moció, proposada pel Grup Parlamentari Socialista. Per tant, té la paraula el senyor 
Pol Gibert. Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Doncs, avui presentem aquesta pro-
posta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció. Tot i saber 
que després vindrà un membre de la direcció a explicar-nos com està el centre, pre-
sentem la proposta de resolució ja abans de que vingui el mateix compareixent, no?

De totes formes, una mica d’antecedents sobre aquest centre de formació, que 
ha tingut polèmica els darrers anys, no? Aquest centre es va crear el 2014 per tal de 
fer una formació professional integrada inicial, contínua i ocupacional, relacionada 
amb el sector de l’automoció i també amb sectors auxiliars que acompanyen aques-
ta indústria. Una oferta formativa que anava dirigida a empreses segons la seva de-
manda i que també tenia un objectiu molt evident: fer un sistema mixt en el qual 
també la formació fos acompanyada pel que demanaven les empreses del sector des 
de feia anys.

Aquest centre es va començar a construir l’1 de gener del 2012 i es va acabar de 
construir el 31 de desembre de 2014, amb una inversió total de 21 milions d’euros. 
Es va inaugurar el 20 de març de 2015 –ja fa més de dos anys– i estava previst que 
el 2016 passés a ser un centre que estigués a la seva màxima capacitat, amb uns ca-
torze mil alumnes l’any. Actualment..., segons l’última dada que tenim, de 2016, hi 
havien tres-cents alumnes només –tres-cents alumnes– respecte als catorze mil que 
hi podien haver.

És evident que el sector demana que hi hagi personal qualificat en aquest sector, 
i així ho hem vist quan hem anat a visitar empreses com la SEAT o com la Nissan i 
també empreses auxiliars. Per tant, tenint en compte que hi ha demanda de forma-
ció en aquest sentit i que també hi ha una taxa d’atur evident en aquest país, no cre-
iem comprensible que hi hagi un baix nivell d’activitat en aquest centre de formació. 
Creiem, a més, que hi ha una amenaça real de que hi hagi un centre d’iguals carac-
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terístiques fet per empreses privades, i que, per tant, deixi sense cap tipus d’utilitat 
aquest tipus de centre de formació.

Per això creiem que és important i que és urgent que avui aquesta proposta de 
resolució tiri endavant i que vegem el centre de formació en poc temps en ple ren-
diment.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans. En-
davant.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president. Sí, primer de tot, agrair al Grup Socialista aquesta proposta 
de resolució i aquesta exposició de motius, que veritablement posa de manifest l’es-
càndol que suposa tenir aquest centre en els mínims. Per tant, donarem suport als 
dos primers punts, perquè van en la direcció d’empènyer la seva posada en marxa 
per al curs vinent.

Però ens abstindrem en el tercer precisament pel mateix motiu: perquè en aquest 
centre, precisament per les seves particularitats, els agents socials estan presents en 
el consell social que, per estatuts, el consorci i l’Ajuntament de Martorell tenen con-
cedit, i, a més, per la part ocupacional també formen part de la direcció del SOC, i 
quant a la inicial..., doncs, no formen mai part d’un centre de formació professional. 
Llavors, que entressin en la direcció suposaria, creiem, modificació d’estatuts, pos-
sibles procediments de representativitat, i creiem que seria precisament endarrerir 
aquest ple desplegament que demanem en els punts 1 i 2. Per això en el punt 3 ens 
abstindrem.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula Catalunya Sí que es Pot. Endavant, senyor 
Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies. Que tinguem aquesta proposta de resolució aquí és un motiu tant de 
satisfacció –pel fet que s’hagi presentat pel Grup Socialista, s’agraeix– com de sor-
presa. És a dir que a hores d’ara, cinc anys després de l’inici de la construcció, tres 
anys després de la seva posada en funcionament, quan ha estat un d’aquests centres 
que ha tingut dos-cents actes publicitaris, que estiguem en aquestes condicions vol 
dir que el Govern està incomplint radicalment les seves obligacions.

No estem parlant de qualsevol cosa: estem parlant del sector de l’automoció, el 
primer sector industrial de Catalunya. Estem parlant d’un sector que, a més, aplega 
empreses de tot tipus: no són només les empreses constructores, són les empreses 
que treballen, proveïdores, per a aquestes empreses constructores, SEAT i Nissan, i, 
a més, algunes del nostre entorn, per exemple, les que estan ubicades a València o 
les que estan ubicades a Saragossa.

Tenim un sector que està en un canvi brutal. Tothom sap que els propers cinc 
anys el sector no tindrà res a veure amb el que avui coneixem; que s’estan repartint 
les cartes a nivell mundial i no està gens clar que les que ara tinguem les puguem 
continuar tenint, és a dir, que el paper que juga el sector de l’automoció a Espanya 
i a Catalunya el puguem continuar tenint. De què depèn? Depèn, entre altres coses, 
de tenir la capacitat de formació per reciclar una part important d’aquest personal, 
que és absolutament imprescindible per al canvi de model, de producte i de mercat que 
tindrà el sector de l’automoció.

Per tant, resulta absolutament incomprensible. Perquè fins ara el Govern no ha 
donat ni una sola explicació de per què tenim... Tenim tres problemes greus: tenim 
un problema d’infrautilització d’un centre que ha costat molts recursos públics; te-
nim un problema claríssim de no implicació del conjunt de les empreses del sector 



DSPC-C 448
8 de juny de 2017

Sessió 14 de la CTR  6

–que no són només SEAT i Nissan, sinó el conjunt d’empreses–, i tenim un proble-
ma d’exclusió de les organitzacions sindicals, especialment, de la funció de decidir 
quina és la formació necessària.

En aquest sentit, nosaltres donem ple suport a aquesta proposta de resolució, als 
tres punts. I ja que s’ha posat en dubte el tercer per part de Ciutadans, vull posar 
de manifest una cosa, i és que, de fet, el que està plantejant aquí el Grup Socialista 
és que nosaltres fem una cosa que estan fent en aquests moments Alemanya, Suè-
cia, Dinamarca i fins i tot països com França, des d’aquest punt de vista: és a dir, 
que els sindicats i els empresaris siguin agents directius de la formació que es fa, 
perquè, en definitiva, són ells els que millor saben quina formació s’ha de fer, i són 
ells els que millor poden aprofitar els recursos públics adreçats a aquesta funció.

Aleshores, jo, més que votar-la, gairebé l’aplaudiria, i esperem que algú del Go-
vern doni explicacions de per què hi ha aquesta negligència tan brutal amb el Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Martorell.

El president

Molt bé; moltes gràcies, senyor Coscubiela. Té la paraula el senyor Santamaría, 
del Grup Parlamentari Popular. Endavant.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Sí, nuestro grupo parlamentario dará apoyo a lo que es el 
grueso de la moción, concretamente los puntos 1 y 2, y en el tercero nos abstendre-
mos, por las razones que explicaré en la parte final de mi intervención.

Pero, entrando en el fondo de la cuestión, me parece fundamental poner de ma-
nifiesto que aquí estamos en presencia de una clara quiebra, de un claro mal fun-
cionamiento de lo que son políticas activas de empleo, y en un sector, además, que 
es decisivo para la economía catalana como es el sector de la automoción. Estamos 
hablando de un acuerdo que se adoptó en su día para la creación del Centro de For-
mación Profesional de Automoción, que, además, juega un papel fundamental para 
corregir tendencias que son dramáticamente dañinas para el tejido social y econó-
mico en Cataluña como el desempleo masivo, especialmente el que afecta a los más 
jóvenes.

Y, por tanto, este tipo de iniciativas que lo que hacen es fomentar y sobre todo 
implementar algo que en otros países de Europa se lleva haciendo desde hace tiem-
po, como es la formación profesional dual, es de obligado cumplimiento. Quiero 
referirme a la larga tradición que en esta formación profesional dual han llevado a 
cabo países como Alemania, como Austria, como Dinamarca, como los Países Ba-
jos, como Suiza, modelos que en lo que es la lucha contra el desempleo y la crea-
ción de puestos de trabajo han mostrado su efectividad y, sobre todo, la bondad de 
políticas de esta naturaleza.

Esta formación dual es una formación en régimen de alternancia entre el centro 
y la empresa; por tanto, desde ese punto de vista supera lo que es la formación pro-
fesional convencional, que se ha revelado claramente ineficiente. Sí que me parece 
necesario –y en eso no vengo a coincidir, en parte, con lo que la exposición de moti-
vos contiene– que hay que provocar una implicación mayor de la empresa y del sec-
tor privado, que la involucración en la formación de los trabajadores especialmente 
jóvenes es una responsabilidad que debería ser compartida, por la Administración, 
lógicamente, pero también por el sector privado.

Por eso, cuando en la última parte de la exposición de motivos de la propuesta de 
resolución se alerta sobre la posibilidad de que se cree un centro de iguales caracte-
rísticas en manos de empresas del sector de la automoción, yo creo que lo suyo sería 
establecer puentes de diálogo, de comunicación, de colaboración, de cooperación, 
entre, como digo, Administración pública y sector privado, para que este centro, por 
ejemplo, sea especialmente operativo, y, eso sí, de acuerdo con lo que se dice en la 
propuesta, en relación con la necesidad, además, de no malbaratar recursos públi-



DSPC-C 448
8 de juny de 2017

Sessió 14 de la CTR  7 

cos, como pone de manifiesto la inversión que se ha realizado en la creación o en la 
puesta en marcha de dicho centro.

Por tanto, desde este punto de vista, nos parece que es fundamental que esta pro-
puesta de resolución salga adelante.

Como decía al principio de mi intervención, sí que me parece decisivo, en rela-
ción con el punto 3, para justificar nuestra abstención, evitar que pueda haber una 
sobrerrepresentación sindical. En dicho centro, los sindicatos tienen cauces de par-
ticipación, tienen cauces de implicación en otros órganos que realizan funciones 
similares, y, por tanto, creemos que, desde este punto de vista, no sería procedente 
que este punto en concreto de la propuesta de resolución acabara prosperando.

Nada más. Muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies. Excusem la presència de la senyora Vehí, que no pot assistir a 
la comissió. I, per tant, té la paraula el Grup Parlamentari de Junts pel Sí; senyora 
Violant Cervera, endavant.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. De fet, també nosaltres esperem la compareixença 
posterior perquè ens puguin explicar, doncs, en quin punt està en aquests moments 
aquest Centre de Formació Professional d’Automoció. En qualsevol cas, també po-
dem agrair la presentació d’aquesta proposta de resolució per part del Partit Socia-
lista.

És veritat que aquest és un centre que es va concebre des dels seus inicis com 
un centre d’excel·lència per a l’automoció, i, per a la formació professional, ser un 
centre també de referència del nostre país. Recordar que la construcció del centre 
es va fer sobre terrenys del mateix Ajuntament de Martorell i que, des del primer 
moment, amb aquesta voluntat de constituir un centre de referència i d’excel·lència, 
es va intentar comptar amb la implicació directa dels agents implicats, no només de 
la indústria –a través de la gestió, els continguts i la formació–, sinó, a més a més, 
també del territori –justament perquè l’Ajuntament de Martorell, doncs, forma part, 
directament, d’aquell consorci– i també de les administracions.

És veritat que cal trobar un model de funcionament diferent. Quan intentes bus-
car models diferents, no són fàcils, les seves implementacions, i s’han de fer amb 
molta cura. Reconeixem que no s’ha anat tan de pressa com segurament les parts 
implicades, doncs, haurien volgut, però la voluntat del Govern és tirar endavant 
aquest projecte, i per això ja anuncio que des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
donarem suport a la totalitat dels punts d’aquesta proposta de resolució.

Només afegir que, referent al punt número 3, en el que es demana la implicació 
directa dels sindicats, recordar que els agents econòmics i socials ja formen part del 
Consell de Direcció del SOC i que, per tant, són presents en les decisions que es 
prenen sobre la programació del SOC a tots els nivells: les que realitzen les entitats 
col·laboradores o les que es realitzen des dels centres titulars del SOC. Per tant, per 
aquest motiu nosaltres donarem suport també al punt número 3 de la proposta de re-
solució, perquè entenem que, com no pot ser d’una altra manera, doncs, els sindicats 
hi han de ser presents –en aquest cas, a través del mateix SOC.

Per tant, esperem la compareixença que es produirà d’aquí a uns moments, espe-
rem veure què és el que ens diuen les parts implicades i que, a més a més, tenen la 
informació directa de com estan els treballs en aquests moments, però, en qualsevol 
cas, des de Junts pel Sí estem fermament compromesos, i sabem que el Govern tam-
bé –i per això hi donem suport–, en que aquest centre arribi a ser el centre d’excel-
lència que necessita el nostre país, que necessita el sector; que és clau no només per 
a una indústria molt important en el nostre país, sinó, a més a més, perquè pot donar 
molts llocs de treball, i llocs de treball, a més a més, qualificats.

O sigui que nosaltres votarem a favor de tots els punts.
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El president

Moltes gràcies.
Doncs, si no hi ha res més, procedim a votació... (Veus de fons.) Sí, senyor Pol 

Gibert?

Pol Gibert Horcas

Per aclariments, trenta segons. Dir al diputat del Partit Popular que sí que l’ex-
posició de motius expressa clarament que és una col·laboració mixta entre empre-
ses i sector públic, vull dir, ho ha dit vostè i justament es recull aquí, que aquesta 
formació és precisament això, i fica inclús «a demanda de les empreses». Per tant, 
això, que quedi clar.

I també aclarir que «agents socials» són empreses i sindicats, són les dues parts, 
no només sindicats. Per tant, també és un..., el punt 3 no va dedicat només a sindi-
cats, va dedicat als dos agents socials.

El president

Doncs, procedim a votació.
Faríem votació separada dels punts 1 i 2 en bloc, i després faríem votació del 

punt 3. Sí? (Pausa.)
Punts 1 i 2. Vots a favor?
Unanimitat.
Per tant, queden aprovats, els punts números 1 i 2, per..., setze? (Pausa.) Falta 

algú altre? O 17, a mi em dona 17. (Veus de fons.) Sí, tens raó, sí: 16, correcte.
Votació del punt número 3.
Vots a favor?
Onze vots a favor.
Abstencions?
Serien 5.
Per tant, el punt número 3 queda aprovat per 11 vots a favor –de Junts pel Sí, 

Grup Socialista i Catalunya Sí que es Pot– i les abstencions del Grup Parlamentari 
de Ciutadans i Partit Popular.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada perquè 
informi sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball

356-00645/11

Passem al punt número 2 de l’ordre del dia, que seria la sol·licitud de comparei-
xença d’una representació de l’Associació Catalana de Centres Especials de Treball 
d’Iniciativa Privada davant la Comissió de Treball perquè informi sobre els reptes i 
les dificultats dels centres especials de treball. Algun grup vol fer algun comentari 
al respecte? (Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, procedim a votació.
Vots a favor?
Per tant, doncs, la compareixença queda aprovada per unanimitat.
Punt número 3: sol·licitud de compareixença de les senyores Sandra Fernández 

Fuentes i Rafaela Alcántara Inajar, treballadores de l’empresa Kle Serveis Integrals, 
davant la Comissió de Treball perquè informin sobre la situació i les condicions la-
borals de les treballadores d’aquesta empresa. Algun comentari d’algun grup parla-
mentari? (Pausa.) Sí? Chakir el Homrani, de Junts pel Sí. Endavant.

Chakir el Homrani Lesfar

Nosaltres en principi votarem a favor de..., però ens sobta, i sí que ho volíem 
preguntar al grup proposant, que es convoquin uns treballadors, vull dir, no són els 
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representants... És allò que dius..., voldríem que ens expliquessin una miqueta més 
el sentit...

Conec la problemàtica que hi ha hagut, conec les actuacions que s’han fet des 
del departament entorn de la subcontractació i com s’ha anat solucionant a partir 
d’acords, però em sobta, en aquest sentit..., dues treballadores específiques, no sa-
bem si de representació... Sí que agrairia, una miqueta, alguna cosa d’informació per 
part del grup proposant.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Grup de Ciutadans..., algun comentari?

Laura Vílchez Sánchez

Doncs, no l’hi puc respondre, perquè l’ha sol·licitat la nostra companya Noemí de 
la Calle, que no ha pogut estar aquí. No l’hi sé respondre. L’emplacem a que parlin 
primer, si volen. La posposem, si voleu, perquè l’hi aclareixi.

El president

Sí. Doncs, jo considero que és un argument prou important com per posposar la 
sol·licitud.

Laura Vílchez Sánchez

D’acord. La posposem per a la següent sessió de la comissió, aquesta comparei-
xença.

El president

Molt bé. Per tant, el número... (Veus de fons.) Endavant, Chakir.

Chakir el Homrani Lesfar

Donar les gràcies a la companya Laura Vílchez... No és en cap sentit..., és per 
clarificar i també per saber, a partir d’aquí, de quina manera gestionem les compa-
reixences, perquè, si no, pot ser una miqueta complex.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, el punt número 3 queda posposat.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació 
del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions 
Obreres de Catalunya, perquè informi sobre la situació del sector amb 
relació a les condicions de treball

356-00657/11

Punt número 4: sol·licitud de compareixença de la senyora Helena Motos Hervás, 
en representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions 
Obreres de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situa-
ció del sector amb relació a les condicions de treball.

Algun comentari d’algun grup parlamentari? (Pausa.) No? (Pausa.)
Doncs, procedim a votació.
Vots a favor?
Doncs, queda aprovada, aquesta compareixença, per unanimitat de tots els grups.
Bé, punt número 5: compareixença d’un responsable del Centre de Formació 

Professional d’Automoció de Catalunya davant la Comissió de Treball per explicar 
el funcionament i la composició d’aquest centre de formació. No sé si ha arribat, el 
compareixent... (Veus de fons.) Sí, parem cinc minutets..., o dos minuts per rebre’l.
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La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i nou minuts i es reprèn a un quart d’onze 

i tretze minuts.

El president

Molt bé.

Compareixença d’un responsable del Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya per a explicar el funcionament i la composició 
d’aquest centre de formació

357-00234/11

Doncs, anem a substanciar la compareixença del punt número 5. En primer lloc, 
donar la benvinguda i l’agraïment al senyor Josep Ginesta. També donar la benvin-
guda a la senyora Mercè Garau, directora del SOC; al senyor..., al Nil Papiol, que 
també està per aquí. I, després, al senyor Laureano Díaz, tècnic del departament, 
també donar-li la benvinguda, i a l’altre membre del departament també. Benvinguts 
a la comissió.

Doncs, si els sembla, primer farem l’exposició del senyor Ginesta. Està prevista 
una intervenció de la senyora Mercè Garau? (Pausa.) No? (Veus de fons.) Per si hi 
ha algun aclariment o... (Veus de fons.) Molt bé. Faríem una primera intervenció, 
després la intervenció dels grups, i, després, doncs..., per respondre als dubtes o pre-
guntes. Per tant, té la paraula el senyor Ginesta. Endavant.

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i membre del Consorci de Formació Professional d’Automoció (Josep 
Ginesta Vicente)

Bé, president i membres de la Mesa, diputades i diputats, i companys del depar-
tament, és allò..., ja els hi he dit en altres ocasions en aquesta comissió: un porta 
molts barrets, quan ocupa una secretària general i una secretaria més política, com 
la de Treball, però, a més a més, quan entrem en l’entorn de la formació encara ho 
fem més complex, tot plegat, eh? Vàrem decidir que fes la compareixença jo malgrat 
que sabíem que el títol de la petició que es feia des d’aquesta comissió podria induir 
a error, eh? I, a més a més, vam demanar fer-la perquè, a més a més en el meu cas, 
com a secretari general del departament, em va tocar resoldre part de les qüestions 
jurídiques que han envoltat aquest centre els darrers mesos.

Espero poder-los aclarir el periple pel que ha passat aquest centre i també expo-
sar-los –i aquesta és la part positiva– l’enfocament que hi hem donat en última ins-
tància i quina previsió fem per als propers mesos, que crec que és allò important: no 
només explicar les vicissituds, les aventures i desventures d’un centre de formació 
en un país amb una organització de la formació complexa, per dir-ho d’alguna ma-
nera, sinó també quines propostes de futur fem al voltant d’aquest centre. Els faré 
una mica d’història perquè vegin per on ha passat.

L’any 2009 es fa una cessió d’uns terrenys, una cessió d’uns terrenys a Martorell, 
de prop de disset mil metres quadrats per part de l’ajuntament a la Generalitat de 
Catalunya. I es fa una cessió amb la condició de que s’hi construeixi un centre 
de formació, sense concretar-ho excessivament, però que com a mínim sigui desti-
nat a un equipament de formació.

Fruit d’aquesta cessió l’any 2009, l’any 2010 es fa una concurrència a una subven-
ció estatal del SEPE, una subvenció que fa que arribin a Catalunya 6 milions d’eu-
ros per procedir a la construcció d’un centre de formació, el centre de formació de 
Martorell. Això significa rebre una subvenció que, a més a més, està condicionada 
a que aquest centre de formació sigui un centre de formació nacional de referència, 
eh?, que són uns centres de formació que tenen certes particularitats, i per això tam-
bé estan subvencionats.
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Arriben 6 milions d’euros de subvenció per a la Generalitat –recurs finalista–, 
i la Generalitat, al llarg de la construcció, hi afegeix 10 milions d’euros. Per tant, 
estem parlant d’una inversió que en el seu conjunt significa 16 milions d’euros per a 
la construcció del centre, que en aquests moments poden veure, si passen per la va-
riant, al costat de l’empresa SEAT –un edifici significat.

Des del primer moment, i més quan recuperem què deia el Govern en aquells 
moments, quan es va projectar aquest centre, es projectava com un centre de for-
mació d’excel·lència pensat per a un sector molt concret, pensat per a les necessitats 
concretes de la indústria d’un sector molt concret, i, a més a més, que intentava o 
perseguia –i segurament aquesta és la complexitat– poder ser allò que moltes vega-
des hem explicat que ens agradaria tenir: que els centres integrals de formació, en 
què tot hi cap, tothom hi concorre –els diferents sistemes i subsistemes de forma-
ció–..., i que això estigués en un centre, un centre integral.

Segurament això és el que ha portat a la seva trajectòria, a la seva història. En 
aquell moment es parlava de la necessitat de que s’hi fes la formació inicial, la dual, 
la contínua, innovació, serveis a empreses, acreditacions, certificacions... És a dir, 
tot el que ens podem imaginar, eh?, tant qüestions vinculades competencialment 
al Departament de Treball, en aquell moment, al Departament d’Ensenyament, al 
Departament d’Indústria, és a dir, competències de diferents departaments de la 
Generalitat.

Bé, en aquell primer moment, com que justament en el concepte de centre inte-
gral hi concorren competències de diferents departaments, hi concorren qüestions 
vinculades a diferents sistemes dins del que és el concepte de formació, s’adopta 
la decisió de constituir una fundació que sigui l’encarregada de gestionar aquest 
centre. I es constitueix inicialment una fundació l’any 2010, i es crea per acord de 
govern. Hi és el Govern de la Generalitat, amb els diferents departaments; hi és el 
sector –com a mínim, la federació respectiva vinculada al món de les patronals–, els 
agents socials... I, bé, es constitueix aquesta fundació.

No hi arriba a haver un consens, en aquesta fundació, al voltant de com s’ha de 
desplegar l’oferta formativa en el centre, per diferents raons, però no hi ha un con-
sens dels patrons que conformen aquesta fundació per engegar-ho. Això fa que l’any 
2011 s’iniciï una segona fase en la que l’intent és el d’organitzar com a mínim el que 
podem entendre per sector, i en aquell moment, el 2012, es comença a gestar el 
que coneixem com a cluster de l’automoció, que seria el sector organitzat de l’auto-
moció, que inicialment s’intenta constituir com una associació sense afany de lucre, 
s’intenta constituir com un òrgan que podia ser, en part, el que fos l’interlocutor es-
table en aquest àmbit a l’hora de decidir quin servei havia de donar a les empreses, 
aquest centre.

L’any 2013 es produeix..., bé, el 2011-2012 s’entra en converses amb el cluster, 
s’intenta constituir el cluster. El que passa, que, com que en el fons era una associa-
ció formada per empreses, etcètera, entràvem en els conflictes que hi han a l’hora de 
gestionar espais públics per part d’organitzacions que no són públiques, i, per tant, 
s’entra en contradiccions organitzatives al voltant de com s’ha d’explotar l’oferta 
formativa, eh?

L’any 2013 s’inicia un treball entre el Departament –en aquell moment– d’Em-
presa i Ocupació i el Departament d’Economia en el que ja s’entra en converses amb 
el cluster constituït. En el seu moment es constitueix el cluster formalment com a 
tal, com a espai privat de les empreses que actuen com a això, com a cluster, però 
també com a lobby de representació del sector, i es comença a treballar amb una 
opció de que hi hagi un òrgan de gestió del centre, un òrgan en el que hi participa 
Generalitat, hi participa el cluster, hi participa l’Ajuntament de Martorell, i en el que 
es faci una concessió de l’espai a aquest consorci per tal de que el consorci tiri en-
davant l’explotació de l’activitat formativa que s’hi ha de fer.
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Això entra també en diferents contradiccions; però, en tot cas, el que sí que s’aca-
ba fent l’any 2014..., entre el 2014 i 2015 s’acaba construint el que serien les quatre 
potes d’aquest projecte que hi havia en aquell moment, eh? Una era la creació ju-
rídica del centre, que era una condició necessària, perquè, de fet, la subvenció que 
havia rebut la Generalitat estava condicionada a la creació jurídica del centre, i es 
crea, pel Decret 164/2014, el centre de formació com a tal, com a centre. La segona 
pota era la constitució del consorci, i es constitueix el consorci també l’any 2015; 
un consorci, hi insisteixo, en el que hi ha Generalitat, Ajuntament de Martorell, el 
cluster de l’automoció, eh? Es fa un acord de govern en el que s’acorda la constitució 
del consorci, i després es fa jurídicament la constitució del consorci com a tal, eh?

Després, posteriorment, es fa l’acord de govern –l’acord de govern–, que el que 
havia de fer era poder treure a concurrència la licitació de la gestió del servei públic 
de formació del centre. Treure la licitació i la gestió del servei públic, això es fa amb 
un acord de govern, un acord que materialitza que es pugui fer aquesta licitació i que 
es pugui fer en interès públic, i que es pugui fer per un període de vint-i-cinc anys, 
perquè s’entén que el termini ha de ser llarg, per donar lògica al contingut del que 
s’està licitant. L’acord de govern es fa el 15 de setembre del 2015, i, a partir d’aquí, 
es comença a treballar amb aquesta lògica.

La primera opció que hi havia era fer una cessió del domini al consorci, però jus-
tament degut a la composició d’aquest consorci, que no és cent per cent públic, sinó 
que hi ha un cluster que és un cluster privat, i, a més a més –molt important– que el 
centre és titularitat del SOC, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, entitat au-
tònoma, que és un ens diferenciat i que no és de la Generalitat com tot el patrimoni 
restant que té la Generalitat, eh?..., això obligava a fer qüestions de caràcter registral, 
de caràcter de propietat horitzontal, i la cessió d’ús finalment patrimoni la descarta 
com a tal, com a opció.

Per tant, fins aquell moment..., diríem, es descarta la cessió d’ús, s’opta per la li-
citació, es fa l’acord de govern, i l’intent en aquell moment era licitar el servei públic, 
que la licitació la fes el SOC –el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya–, perquè és 
el titular del centre i és el titular també dels fons que en el seu moment van donar 
lloc a que es pogués fer la construcció de l’edifici, i que, a més a més, hi hagi una 
cessió del SOC de la gestió del contracte al consorci que estava constituït. És a dir, el 
SOC licita, però cedeix la gestió del contracte al consorci com a fórmula perquè el con-
sorci i especialment el sector fossin partícips d’allò que es pogués fer. Especialment, 
òbviament, la part que interessa més el sector o que pot interessar més el sector és la 
part dels continguts formatius que s’hi puguin fer en funció de l’interès del sector, en 
funció de l’evolució del sector, en funció de la transformació, etcètera.

Què passa? Que al gener del 2016 es constitueix un nou govern. En aquest nou 
govern s’adscriu el consorci al Departament d’Empresa, quan el SOC queda adscrit 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; per tant, en aquesta nova arqui-
tectura, entrem en una complicació més, que ja no té a veure només amb qui és el 
titular patrimonial del bé, que a més a més ha de ser un centre de formació nacional 
de referència, que a més a més hi ha un servei públic al darrere, etcètera, sinó que hi 
afegim una qüestió més, que és que el consorci queda adscrit a un departament i la 
titularitat patrimonial és d’un ens adscrit a un altre departament, eh?

Durant l’any 2016 s’intenten trobar fórmules per trobar-hi sortida. El Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, diríem, hi queda a l’expectativa, lògica-
ment, perquè el consorci està adscrit al Departament d’Empresa i el Departament 
d’Empresa és qui, en teoria, havia de buscar, al consorci, quina sortida se li podia 
trobar, eh? Hi han diferents propostes sobre la taula durant tot l’any, i, finalment, 
al gener del 2007 el Govern acorda reorientar el projecte –reorientar el projecte–, 
perquè mentrestant, doncs, estem perdent part de les oportunitats i de la capacitat 
potencial de formació que té aquest espai, un espai d’onze mil metres quadrats, si 
no m’equivoco, directora, eh?
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Bé, què fem, aleshores? Quina és la proposta que consensua el Govern al gener 
d’aquest any? A més a més, una proposta que també creiem que atén, en part, les 
demandes que s’havien fet durant els anys 2015 i 2016 per part dels agents socials al 
voltant de la seva pertinença o no a aquest consorci, eh? Ens consta, i han formulat 
diverses preguntes al respecte, i, de fet, els agents socials, els sindicats més repre-
sentatius, ens han traslladat en diferents ocasions la seva voluntat de formar part del 
consorci que gestionava aquest centre i en el que es va constituir..., l’any 2015 ells 
no hi eren, eh?

La conclusió a la que arribem..., la conclusió i solució a les que arribem i són en 
les que estem treballant en aquests moments són que, de fet, el SOC, titular patri-
monial del centre i amb competències específiques en matèria de formació, i, a més 
a més, amb un consell de direcció que ja està participat per patronals, sindicats, go-
vern, món local..., el SOC és el que ha de ser el licitador del contracte, però, a més a 
més, és qui ha de ser el responsable de la gestió del centre, eh? I, a més a més, hem 
de preservar una part... Ara els explicaré el contingut de la proposta que tenim en 
aquests moments al voltant de la licitació del servei, però hi ha una part que hem de 
reservar, que és la part de la formació ocupacional, que òbviament no és ni intenció 
ni tampoc seria de massa sentit que aquesta la traguéssim a concurrència. La part 
de formació ocupacional..., aquesta se l’ha de quedar el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, eh?

Quins passos fem? Doncs, bé, s’estan elaborant els plecs, els plecs que han de 
portar a la licitació –hi insisteixo, que ara els ho explicaré–, però fem una cosa 
prèvia, que és una consulta preliminar de mercat, eh?, una consulta preliminar de 
mercat que preveu la directiva comunitària, que ja tenim en part transposada aquí, 
referida a que, quan s’ha de fer la licitació d’un servei, el responsable de la licitació 
pot fer una consulta de mercat als protagonistes del mercat perquè donin la seva opi-
nió al voltant de com hauria de ser, de quines característiques o quines vicissituds 
hauria de tenir aquesta licitació.

Fem una consulta preliminar de mercat, que fem pública el dia 11 de maig i fins 
al dia 19 la mantenim oberta. El dia 13 rebem per part del cluster la seva voluntat 
de participar en aquesta consulta de mercat –els hi recordo: el cluster és aquella or-
ganització que ja està vàlidament constituïda per part de les empreses del sector, de 
les empreses representatives del sector–, i estem en la fase en la que ja s’han perso-
nat com a part interessada, s’estan fent les consultes corresponents, han vist la docu-
mentació, estan fent les seves propostes. I es treballa a l’espera de que, en funció de 
les aportacions que facin i de les observacions que ens facin, puguem acabar cons-
truint el plec definitiu de licitació. La licitació seria una concessió de serveis per a la 
gestió i explotació del centre de formació; per tant, d’un servei públic, eh?

L’oferta que s’hauria de fer seria formació professional inicial dual, formació a 
demanda; serveis a empreses o activitats derivades, però sempre pensant en l’activi-
tat formativa, i aquelles línies de formació oficial o de formació vinculada a acabar 
sent oficial que pugui anar ideant el sector i que pugui anar apareixent, eh? Estem 
en uns moments en què van apareixent noves necessitats al voltant d’acreditacions o 
certificats de professionalitat, de moltes qüestions que fan necessari, també, tenir-ho 
una mica obert.

Òbviament, darrere d’això també hi ha la gestió del centre i tot el que significa 
el centre: l’equipament, el manual d’equipament, etcètera, eh? I és una licitació en 
la que es transfereix el risc d’operacions, és a dir, el licitador ha de garantir el servei 
públic, però també assumeix el risc del que comporta.

Insisteixo que..., fixin-se que en el centre es pot fer tota la formació, es treu a 
concurrència que s’hi pugui fer això, però l’ocupacional la deixem a part, perquè en-
tenem que aquesta ha de quedar en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, eh?

Al darrere d’aquesta licitació hi haurà un cànon, un cànon que estarà d’acord 
amb el que digui la junta consultiva al voltant de com ha de ser el preu, de com es 



DSPC-C 448
8 de juny de 2017

Sessió 14 de la CTR  14

calcula el preu d’aquestes licitacions seguint els cànons que en contractació pública 
ens marqui la junta consultiva, que són els que en saben, al respecte.

Hi insisteixo, la licitació responsable al SOC la farà el SOC, licitarà el SOC, i 
la gestió del contracte de licitació que hi hagi, corresponent, la farà també el SOC. 
I, per tant, situem ja la governança del centre íntegrament en el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya. La situem íntegrament allà, i, per tant, hi participen ja –el 
Consell de Direcció del SOC, amb la llei que van aprovar en aquest Parlament l’any 
2015, defineix molt clarament qui hi ha– agents socials, agents econòmics, món lo-
cal, govern..., tothom representat en el consell de direcció. I, per tant, situem la go-
vernança del centre ja en un espai participat, eh?, que és, en part, doncs, una de les 
demandes que feien els agents socials.

La previsió és que la licitació sigui per a vint-i-cinc anys, hi insisteixo, transferint 
el risc operacional i transferint aquesta activitat també, i d’aquí venia que l’acord de 
govern que ens autoritza a fer això, que és de l’any 2015..., en aquell moment es va 
avaluar que, transferint-ne el risc operacional, havia de ser una licitació de llarg re-
corregut.

En l’escenari actual, el consorci que s’havia constituït en el seu moment desapa-
reix de la gestió del centre –desapareix–, perd les funcions que només tenien sentit 
en aquest centre si realment el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya li cedia el 
contracte, però com que, com els he dit, vàrem acordar que això quedés en el SOC, 
el consorci desapareix en la gestió d’aquest centre.

Això vol dir que aquest consorci, que té unes funcions «micro» i «macro», serà 
una cosa que pot seguir tenint un sentit si vol ser un espai de relació del Govern 
amb el sector i amb el món local –en aquest cas, l’Ajuntament de Martorell–, però, 
de fet, com que és un consorci que queda adscrit i es manté adscrit al Departament 
d’Empresa i Coneixement, el Departament d’Empresa i Coneixement decidirà exac-
tament com acaba configurant aquest consorci i quines funcionalitats i quina pro-
jecció li dona. En tot cas, el que ens interessa avui és que desapareix com a protago-
nista o com a agent actiu en la gestió del centre i en el comandament i governança 
del centre com s’havia previst, eh?

Fixin-se que articulem la participació del sector, perquè ens sembla que és relle-
vant; a més a més, un sector important per al nostre país, amb un pes específic im-
portant en el PIB del país, i, a més a més, un sector que acostuma a ser crític amb 
l’evolució de la formació en el nostre país, eh? I l’hem articulada de la forma que 
creiem que queda més endreçat, que és sense fer desaparèixer qui és el responsable 
del contracte, qui comanda la gestió de la part del centre que ens quedem, etcètera, 
o sigui, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i, en tot cas, el cluster i el sector, 
que participin en l’espai que està previst per la normativa, que és aquesta part de la 
consulta prèvia o la participació prèvia en qualitat de sector, eh?, en la licitació, i que 
els explicava que s’està fent en aquests moments.

Per tant, consorci adscrit al Departament d’Empresa, que se li haurà de donar 
una altra finalitat, però que en tot cas desapareixerà de la gestió, del contracte i de 
la gestió operativa d’aquest centre.

Mentrestant, l’any 2016, què hi hem fet? Doncs, aquest any 2016 s’hi ha fet part 
d’activitat formativa del SOC, que l’ha estat utilitzant; hi ha hagut un total de tretze 
activitats o accions formatives; 5.370 hores de formació, i això vol dir que uns dos-
cents alumnes han passat pel centre; s’han fet tres certificats de professionalitat sen-
cers, tres de parcials, i alguns programes experimentals, eh?

Per a l’any 2007 la previsió que tenim, hi insisteixo, com a SOC, com a Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya, és que hi hagin vint-i-una accions formatives, 
4.280 hores i que uns tres-centes alumnes passaran pel centre, eh?, amb tres certifi-
cats de professionalitat sencers, cinc de parcials, i tretze programes experimentals. 

Addicionalment a les activitats formatives que hi ha fet el SOC, hi ha hagut una 
cessió d’espais: una cessió d’espais a l’Eurecat, que està utilitzant-lo per fer part 
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de la seva formació; al consell comarcal, també, perquè hi faci activitats formati-
ves, i òbviament al consorci, que el consorci, doncs, l’ha utilitzat per fer les seves 
reunions periòdiques i per fer activitats vinculades a les finalitats que té el mateix 
consorci, eh? En tot cas, una utilització segurament molt menor de la que haurà de 
tenir un cop haguem resolt aquest atzucac de com li hem de donar recorregut els 
propers anys.

Hi insisteixo, els propers dies tancarem el contingut dels plecs que portaran a po-
der fer pública la licitació, en la que hi haurà una concurrència pública d’interessats 
en aquesta licitació que ha de donar resposta al sector, eh? Ha de donar resposta al 
sector tant en les necessitats d’espais com en les necessitats d’evolució de la forma-
ció que es necessiten.

No acabarà sent un centre integral. De fet, no acabarà sent un centre integral 
segurament perquè tampoc tenim resolta del tot l’arquitectura de la formació pro-
fessional a Catalunya i com hauríem d’organitzar-nos de cara al futur. Això és una 
qüestió que té més llarg recorregut i és de més llarg abast, eh?: com conjuguem la 
Llei del SOC amb la Llei de formació professional i amb l’arquitectura que té en 
aquests moments tota la formació professional, que no és gens senzill.

En tot cas, no serà un centre integral, però sí que serà un centre de referència, 
un centre de referència com ens demanava la normativa que el regula, perquè serà un 
centre en el que la formació ha d’estar molt acotada a un sector, ha d’estar molt es-
pecialitzada. I creiem que també és una aposta –de fet, ho explicava fa uns dies la 
consellera també, amb la directora del SOC–..., la reconversió d’un centre, d’un cen-
tre d’innovació i formació ocupacional en centre de referència en l’àmbit de les TIC, 
no?, de les noves tecnologies.

I aquesta lògica –alguns dels nostres centres de formació, convertir-los en cen-
tres de referència per a determinats sectors– creiem que és una aposta de futur, eh? 
En tot cas pot ser això, però no serà un centre integrat en el que s’imparteixi tota la 
formació, tota l’oferta formativa.

La voluntat de treure la licitació també és poder donar resposta a que es puguin 
ocupar com més aviat millor els deu mil..., gairebé onze mil metres quadrats que té 
aquest centre i poder donar resposta omplint aules i omplint tota la volumetria que 
té aquest centre, que és molt gran. I, de fet, el que constatem, perquè ho expliquen 
les empreses del sector, perquè ho explica el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, que són els que han estat activament dins del consorci, és que s’omplirà re-
lativament ràpidament, perquè el sector té necessitats formatives, necessitats molt 
concretes, i això es podrà omplir ràpidament, eh?

Bé, no sé si els hi he aclarit una mica, això, o si els hi he complicat encara més, 
tot aquest esquema i aquesta arquitectura. Sí que..., a mode de conclusió, dir-los que 
no sempre la voluntat de portar endavant idees innovadores acaba sent senzilla, do-
nada l’arquitectura de competències, l’arquitectura jurídica, la capacitat de poder 
construir amb recursos públics coses que després acaben utilitzant empreses, que, 
clar, són agents privats, més l’arquitectura institucional d’ens autònoms que tenim a 
Catalunya, etcètera.

I en el periple des de l’any 2009 o el 2010, en què la consellera Mar Serna ex-
plica: «Construirem un centre d’excel·lència del sector d’automoció», no?, fins al dia 
d’avui, jo crec que hem passat per moltes vicissituds, i, al final, hem de voltar el món 
i tornar al Born. Perquè, fixin-s’hi, la proposta que els hi expliquem, que tenim a 
sobre la taula en aquests moments, és que el Servei Públic d’Ocupació, que és qui té 
la titularitat patrimonial, faci la licitació, gestioni el contracte, i, en tot cas, adoptem 
una mesura que sí que és relativament innovadora, perquè la directiva comunitària 
en matèria de contractació que possibilita que els sectors, els àmbits privats, els 
lobbys dels sectors puguin participar en la construcció de com ha de ser una lici-
tació, doncs..., això és innovador, diríem, això sí que pot ser innovador, però hem 
acabat voltant el món i tornant al Born per intentar fer la licitació com més aviat 
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millor, intentar ocupar els espais com més aviat millor, i donar resposta a aquestes 
necessitats formatives que s’havien previst. I no sé si podrem dir-ne «centre d’excel-
lència», però..., que ho acabi sent no tant pels noms ni pels anuncis, sinó pels fets del 
que puguem acabar fent allà dintre, eh?

Bé, fins aquí l’exposició que els volia fer. I, en tot cas, disposat a que em facin 
les preguntes i aclariments, i a veure si els hi puc respondre fins allà on coneguem 
la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o jo mateix.

Gràcies.

El president

Molt bé; moltes gràcies, senyor Ginesta. Doncs, ara tindrem un torn d’interven-
cions dels grups parlamentaris. Té la paraula el Grup de Ciutadans. Endavant.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president, i gràcies a la senyora Garau i al senyor Ginesta per venir a ex-
plicar-nos aquest despropòsit que suposa tenir aquest supercentre de formació bajo 
mínimos, primer, per l’incompliment del decret, i, segon, per la quantitat de recursos 
que s’hi van destinar, no?

Acabem d’aprovar una proposta de resolució on hem demanat que es desplegui 
definitivament i plenament l’oferta formativa d’aquest centre. I sí que és veritat que 
ens ha fet una mica un històric de la situació d’aquest centre. Nosaltres, malaurada-
ment, estem acostumats a veure decrets aprovats fa dos, quatre, sis, set, deu anys i 
que encara no ens donen resposta a la necessitat per la qual es van aprovar. S’apro-
ven decrets i després, pel que he vist, anem estudiant i trampejant, no?, els obstacles 
que van sorgint, en lloc de fer possiblement el més lògic, que seria estudiar mínima-
ment una viabilitat del projecte abans de signar cap decret.

De totes maneres, com ha sigut una explicació bastant genèrica, a mi sí que 
m’agradaria entrar-hi una mica més al detall i que ens expliqués, si pogués ser, per 
exemple, quina és l’oferta formativa que actualment s’hi està donant; quina és la pla-
nificació prevista o el calendari, inclús, amb el que treballen, amb el que s’està tre-
ballant; si –com hem aprovat aquí, ara fa una estona, el ple desplegament de l’oferta 
formativa per al pròxim curs– s’han publicitat les places per als cicles formatius per 
al proper curs. Això, quant a formació.

El model de gestió. Ha explicat vostè que desapareix el consorci. Aquest con-
sorci, en els seus estatuts, tenia un consell social, amb unes funcions específiques, i 
m’agradaria que m’aprofundís una mica més quin serà el model de gestió del centre 
ara i quines seran, doncs, les funcions dels agents socials amb la desaparició, com 
ha explicat, del consorci, i, per tant, del consell social que donava aquestes funcions 
per estatuts.

Bé, sobretot em preocupa l’aprovació d’aquesta PR ara, pel que acabo d’escoltar, 
perquè hem emplaçat el Govern a que es faci el ple desplegament de l’oferta formati-
va per al curs 2017-2018. I, bé, suposo que estem d’acord en la necessitat de personal 
tècnic que demanda el sector, i que no és de rebut que segueixin aquests «tempos» 
que se segueixen des del 2009, tres anys després del..., el 2010 hi ha la fundació, el 
2013..., no?, aquests «tempos» tan megalents, i, amb la demanda que té el sector de 
personal qualificat, doncs, que segueixin aquests «tempos». I demanem sobretot que 
es pugui entrar en el ple rendiment, tal com hem aprovat fa uns minuts.

Gràcies.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialista. 
Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. I agrair, com no pot ser d’una altra manera, la presència de 
la senyora Garau i del senyor Ginesta, que avui, amb el seu barret de membre del 
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Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció, ens ha ex-
plicat una mica com està la situació, no? També és sorprenent que no hagi vingut la 
directora del centre, diguem-ne, que hi ha una directora que també..., vull dir, igual 
que fa declaracions als mitjans, ens pensàvem que també vindria aquí al Parlament 
a dir alguna cosa, però no ha vingut, no?

Jo el que he entès de la seva exposició, diguem-ne, resumint-ho en dues frases, 
és que un centre de referència clau per al país, per a un sector com és el d’automoció, 
que tots estem d’acord en que és un sector vital del nostre país, amb demanda dels 
sectors socials, empresarials, del cluster, i amb una taxa d’atur com la que tenim, 
doncs, no tira endavant per vuit anys de burocràcia sense resoldre’s, diguem-ne. És 
el resum que m’ha quedat, una mica, després de l’explicació que hem tingut, no?, 
cosa que em sembla, evidentment, molt greu, i no només se’ls pot criticar a vostès, 
perquè hi porten un temps limitat, diguem-ne, sinó que va molt més enllà.

Però, clar, vostè feia la pregunta: «No sé si en podem dir “centre d’excel·lència”.» 
No sé si en podem dir «centre», saps?, perquè ara mateix el que estem veient és una 
cosa molt, molt limitada, que podríem fer en altres llocs. I allà vostè deia que hi ha-
via una volumetria enorme, doncs, d’onze mil metres quadrats, no?, i que s’han fet 
servir en un percentatge molt, molt baix. Per tant, a mi em sembla un cas flagrant 
de... Ja entenc que hi han problemes jurídics vinculats a l’estatus del centre, però em 
sembla un despropòsit molt, molt important, el que està passant amb aquest centre 
de formació, no?

També feia..., vostè verbalitzava una polèmica que és evident en el Govern, però 
que vostè ha dit molt clarament, que és la divergència entre Treball i Empresa, en-
tre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Empresa, no?, que 
per aquí..., al caure el SOC a la banda de Treball, i Empresa anar per l’altra banda, 
doncs, no hi havia, diguem-ne, la coordinació que hi havia potser abans, i en aquest 
cas s’acaba complicant una situació actual del centre de formació professional, no?

Ja sé que el Govern funciona com funciona, però entenc que no hauria de ser un 
impediment. Entenc que hi hauria d’haver una coordinació normal dins del Govern, 
i, per tant, no veig per què hi ha aquesta divergència entre diferents sectors del ma-
teix Govern, com vostè deia, no?

També ens deia que ara estan fent unes consultes a protagonistes del mercat, que 
estaven intentant saber com ho veien. Portem vuit anys amb aquest centre; jo crec 
que ja sabem, tots plegats, com ho veuen. Jo crec que hem pogut parlar amb ells; 
aquest Parlament té una comissió per al sector de l’automoció que ha pogut també 
parlar amb ells diverses vegades, han comparegut en aquesta mateixa cambra. Per 
tant, tots sabem com ho veuen, i, per tant, seria el moment de posar una mica d’acció 
i potser menys rondes de consultes, no?

També deien que no tenen ni el cànon fixat per a la junta consultiva. Vull dir, 
això també és un exemple, potser, de que es podrien haver fet coses abans i de que 
estem en un moment, diguem-ne, bastant –bastant– d’impàs.

Jo tenia tres preguntes per fer-li, per no allargar-me molt més. Ara mateix, quina 
activitat pública i privada té el centre? Què s’hi està fent ara mateix, que vostè deia 
que hi havia tretze cursos en el centre?

Hi ha el risc, que sabem tots, que el sector decideixi tirar pel dret i faci un centre 
de formació de caire privat, perquè els convé, perquè no poden esperar més a tenir 
formació per als treballadors, i que, per tant, decideixin tirar pel dret. Això hi és, 
ens ho han traslladat agents socials i econòmics del sector. Per tant, què en saben, 
vostès?, què els hi han comentat?

I l’última, que és la pregunta del milió, jo crec, que és la previsió del calendari 
de ple funcionament del Centre de Formació d’Automoció, no? Després de vuit anys, 
jo crec que es mereixem un calendari per saber quan estarà en ple funcionament 
aquest centre, no?

I això és tot. A veure què em responen.
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El president

Molt bé. Senyor Coscubiela, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula.

Joan Coscubiela Conesa

Sí, gràcies. En primer lloc, no només agrair la compareixença de Mercè Grau i 
del senyor Josep Ginesta, sinó agrair-los també la sinceritat i la transparència amb 
la que ens han explicat el que jo crec que es podria qualificar ja com un veritable 
desastre nacional. És un desastre nacional, tenir un sector com el de l’automoció 
en un moment clau de transformació, perquè tothom identifica la formació com un 
element determinant de la capacitat d’arribar a temps a aquests canvis..., tenir-lo 
durant deu anys sense utilitzar i malversant-hi recursos europeus, i, en aquest cas, 
nostres.

Jo no sé si..., no es tracta aquí de posar de manifest les barbaritats que s’han pro-
duït, perquè és que jo crec que, amb el relat, ja no cal ni qualificar-los, però possi-
blement sí, a efectes de poder intentar resoldre aquestes coses i algunes altres, fer 
emergir –i aquesta comissió és un bon espai– algunes de les causes de per què hem 
estat durant set anys així. I jo, de la seva explicació i d’alguna altra informació de 
què disposo, en detecto almenys algunes.

Per exemple: empreses que no tenen cap tipus de cultura de cooperació ni amb 
el sector al qual pertanyen –del qual viuen, i de l’eficiència del qual depenen– ni tan 
sols amb el sector públic, empreses que prefereixen que res funcioni abans que no 
controlar-ho. Clar, és un veritable desastre nacional. Això no és imputable al Go-
vern, és imputable a la mentalitat d’algunes maneres d’entendre l’empresa.

Després, clar, escolti, ni el Govern anterior al govern dels millors ni aquest s’han 
dotat de la millor estructura organitzativa per ser eficients, especialment en el món 
de l’empresa i la seva vinculació a la formació. Perquè les coses que s’han posat 
aquí sí que són realitats objectives, però res obligava –res obligava– el govern dels 
millors a crear dues estructures burocràtiques d’intermediació per gestionar una 
cosa que es podia haver gestionat directament, la fundació i el consorci, quan des 
del començament es podia haver gestionat des del SOC. Res obligava el govern dels 
millors a fer aquesta barbaritat.

I res obligava el president Puigdemont a fer una estructura tan kafkiana que 
nosaltres vam denunciar en el seu moment, que és col·locar empresa per un costat i 
formació per una altra, com si un cotxe pogués portar les rodes del davant, doncs, 
de sis metres, i les rodes del darrere, de bicicleta. Vull dir, clar, això..., malaurada-
ment, no és aquest, l’únic cas en el que ens trobem en aquesta profunda discussió.

Per què ho faig aquí? De veritat, no és en forma de crítica; és perquè veiem que, 
darrere d’això que apareix com quasi, quasi una història kafkiana del desastre na-
cional, hi han causes objectives que hem d’intentar remoure, perquè, en cas contrari, 
ens hi trobarem permanentment, per moltes «virgueries» que es facin. I després se 
li demana a l’Administració pública que ho resolgui, i, a més, se li imputen proble-
mes de burocràcia. No, no, aquí no hi ha un problema de burocràcia; aquí hi ha un 
problema d’uns empresaris que no tenen cultura empresarial de cooperació i d’uns 
responsables polítics del Govern actual que han comès errors de fons que després 
l’Administració pública es veu obligada, com a tal, a intentar respondre per aquests 
mecanismes que són bastant kafkians.

Clar, aquesta és la situació de fons. I mentrestant..., a veure, el problema no és si 
el centre és integral o no perquè el nom «integral» és molt bonic; el problema és que 
no té sentit abordar la situació de la formació del sector de l’automoció si no es fa 
des de la perspectiva integral de la formació reglada, la formació ocupacional dels 
aturats i la formació contínua dels treballadors que hi han. És que no té sentit, per-
què és malbaratar recursos, i, a més de malbaratar recursos, és no ser capaç de co-
ordinar totes les potencialitats que hi ha.
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Perquè necessitem que els alumnes de formació reglada del sector de l’automo-
ció passin per un centre com aquest, vinculat a les empreses, perquè els que tenim 
del Departament d’Ensenyament, per molt bons que siguin, no poden oferir mai el 
nivell d’innovació que tenen en aquests moments la indústria i les dues grans em-
preses d’automoció. Necessitem que la formació reglada passi per aquí. I això sí que 
ja només depèn de la col·laboració entre Ensenyament i Treball, i jo sé que des de 
l’any 80 no hi ha hagut cap govern que hagi estat capaç d’aconseguir-ho, però és un 
drama nacional, és un desastre nacional, un drama.

Necessitem formar gent nova, i amb la quantitat de gent aturada..., el sector de 
l’automoció és un sector que té capacitat de situar... Per tant, l’ocupacional del SOC, 
pròpiament dita, és imprescindible que també es canalitzi per aquí, perquè, si no, 
en sortirà gent formada però no adaptada a les necessitats d’aquestes empreses, i 
necessitem que les empreses utilitzin aquest potencial per al reciclatge dels seus 
treballadors.

Llavors, el tema de la integralitat..., jo crec que no hi podem renunciar, no po-
dem. Hem de ser capaços de fer saltar els taps que hi ha en aquest moment, perquè 
no és un capritx per poder lluir o per justificar-se davant de Brussel·les; és una ne-
cessitat de país, una necessitat nacional.

Llavors, dit això, i sabent que en l’últim període s’ha fet un petit esforç per aug-
mentar la utilització del centre..., clar, en aquests moments estem en uns nivells d’in-
frautilització que són d’escàndol. I, si m’ho permet, aquí hi han dos blocs: un que 
depèn d’un canvi de mentalitat empresarial, perquè està bé que el sector tingui lob-
by, el clúster, però si es fa cluster és per cooperar, no per continuar amb les misèries 
de cadascú pel seu costat; però el que ja no és imputable al sector empresarial, sinó 
que és imputable al Govern, és que continuï sense haver-hi col·laboració efectiva en-
tre educació i treball. I està claríssim que, en aquest cas, l’únic espai de col·laboració 
possible és que aquell que té l’equipament i la possibilitat de desenvolupar-lo sigui 
el que incardini les necessitats de tots els altres. I és evident que això ho ha de ges-
tionar el SOC, és que no hauria d’haver-se previst mai una altra estructura burocra-
titzada que ens ha portat a no fer-lo servir.

Home, jo puc entendre que amb el cluster sigui difícil; el que no puc entendre és 
que sigui difícil també, dins del mateix Govern, veure com es pot fer això amb el 
tema de la formació inicial, des d’aquesta perspectiva, perquè crec que la utilització 
d’aquest centre per a la formació inicial és vital, és de vida o mort. Si no, estarem 
formant gent que no servirà per a les empreses o que no servirà suficientment a per 
les empreses.

Dit això, les preguntes són: amb el marge que hi ha d’utilització per a la formació 
ocupacional d’aturats, no hi ha més marge per utilitzar-lo més com a SOC? Jo diria 
que sí, eh?, perquè jo sé que és difícil, casar oferta i demanda, és molt difícil, però 
amb el volum important d’aturats que tenim en aquest moment i amb les necessitats 
que pot tenir el sector de l’automoció, alguna cosa es pot fer.

I, en segon lloc, hi ha prevista alguna cosa, alguna iniciativa, per utilitzar aquest 
centre com a formació reglada del Departament d’Ensenyament, clau per a la mi-
llora d’aquesta qüestió? Que són els dos taps..., són les dues coses que ens poden 
permetre...

Ja no li pregunto a vostè sobre si els empresaris del sector estan disposats a fer-
ho; però si el cluster, en lloc d’una oportunitat, en alguns moments es converteix en 
un obstacle, no seria possible anar directament a les empreses que tenen necessitats 
de formació per oferir-los aquest espai perquè hi facin formació dels seus treballa-
dors? És a dir, després d’aquest desastre nacional, d’aquest drama nacional de set 
anys, hem de veure com sortim d’aquí i intentar aprofitar-ho. I jo sé que és difícil, 
però no ens podem resignar a que això acabi fent quatre cursos –perdó, l’expressió 
no és «quatre cursos», cada curs és molt important–..., que facin uns quants cursos 
de formació ocupacional per a aturats. No ens podem limitar a això.
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I l’última pregunta: s’ha plantejat, el Govern, que darrere d’això hi ha un pro-
blema claríssim d’incongruència en l’organització del Govern, i que tenir Empresa i 
Treball per separat ha estat un gran error polític? El pensa resoldre ara o pensa dei-
xar algun sobre per al Govern de la república catalana que digui: «Això no feu mai 
així, feu-ho d’una altra manera»?

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Santamaría, del partit Popular. Endavant.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidente. Buenos días a los comparecientes; le agradezco en espe-
cial en este caso al señor Ginesta, que es el que ha intervenido, la exposición reali-
zada, fundamentalmente porque entiendo que ha procurado ser totalmente transpa-
rente, y eso siempre es de agradecer.

Pero, bueno, más allá, efectivamente, de la explicación pormenorizada y del re-
lato histórico que ha hecho, de todas las circunstancias que ha tenido que atravesar 
y que está atravesando un centro que..., bueno, en primer lugar, a pesar de que el ob-
jeto de la comparecencia dice que versaba sobre la explicación del funcionamiento 
y la composición de este centro de formación, lo cierto es que, en fin, es un objeto 
que, en este caso, está claramente vacío de contenido, porque no funciona. (L’orador 
riu.) Lo digo porque a veces también es bueno, en fin, que clarifiquemos un poco el 
estado de la cuestión: es un centro de formación que podemos decir que no existe. 
Por tanto, explicar su funcionamiento se convierte en harto complicado.

Pero, bueno, más allá de ese primer detalle, a mí me parece que lo que se está 
poniendo de manifiesto..., acogiéndome al relato histórico que ha hecho el secreta-
rio general, se está poniendo de manifiesto un claro fracaso estratégico, un fracaso 
estratégico en la política no solo industrial, en un sector tan relevante como es el de 
la automoción en Cataluña, sino, al mismo tiempo, de formación profesional, para 
combatir la auténtica lacra que soportamos, que es precisamente la del desempleo.

Y, desgraciadamente, este relato de hechos pone de manifiesto, en primer lugar, 
una clara ineficiencia interdepartamental. No es de recibo –y en la historia que nos 
ha relatado queda claramente de manifiesto– que esa falta de coordinación entre el 
Departamento de Empresa y el Departamento de Trabajo nos haya llevado a esta 
situación. Da la sensación de que, efectivamente, por lo menos en la fase final del 
relato que usted ha realizado, esa circunstancia se revela con total intensidad.

Pero es que, además –y yo por eso voy a volver un momentito al relato que ha he-
cho usted de las fechas en las que se produjeron acontecimientos relevantes para ex-
plicar el estado de la cuestión–, creo que también, sinceramente, ha habido un cam-
bio de orientación ideológico-política clara en la gestión del mismo. Y me explicaré.

Mire, usted ha dicho que, por decreto de 15 de septiembre de 2015, la licita-
ción de la gestión del servicio público derivada de la creación de este centro de for-
mación se iba a ceder por parte del SOC –Servicio de Ocupación de Cataluña– al 
consorcio, donde efectivamente hay una entidad privada, como es el cluster. ¿Qué 
estaba poniendo de manifiesto esa decisión política en el año 2015? Que efectiva-
mente se estaba por la labor de que este centro de formación fuera gestionado desde 
el ámbito de la colaboración público-privada: SOC, de alguna forma, como institu-
ción vigilante, pero fundamentalmente consorcio, en el que tenía una participación 
significativa el cluster, el sector privado, que a mí me parece fundamental.

Porque si pretendemos que para combatir, en este caso, como digo, la lacra del 
desempleo, el sector privado, el mundo de la empresa –el mundo de la automoción, 
en este caso–, esté al margen de las decisiones que competen en el ámbito de la for-
mación, de la innovación, del desarrollo, estaremos cometiendo un error muy, muy, 
muy importante.

Y digo esto porque precisamente esa decisión que parecía tomada en 2015..., y 
creo que además usted lo ha dicho o lo ha deslizado, pero yo creo haberlo entendi-
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do: usted dice que precisamente en enero de 2016, con la conformación del nuevo 
Gobierno, se asume la decisión de que sea única y exclusivamente el SOC –Servicio 
de Ocupación de empleo de Cataluña–, el que gestione este centro.

Por tanto, yo creo que la cuestión no es ni mucho menos, en fin, baladí; es deci-
siva. Hay una decisión política en 2015 de que la gestión sea público-privada, y, sin 
embargo, en 2016, con un gobierno distinto –y no me remitiré a los antecedentes, 
pero, evidentemente, pasamos de un gobierno de Convergencia a un gobierno de Es-
querra y Convergencia–, se impone el criterio en este caso de Esquerra Republicana, 
que es partidaria de que la gestión sea exclusivamente pública. Seguro que es así, 
aunque solo sea por orientación ideológica de los partidos que se nos presentan en 
la actualidad como, en fin, copartícipes de un proyecto común, pero que son ideolo-
gías claramente antagónicas.

Y eso tiene que ver, y esto yo creo que es bueno que de alguna forma se diga con 
toda claridad. ¿Y qué supone eso? Que más allá, como digo, de la ineficiencia in-
terdepartamental, aquí late también un problema de clara orientación ideológica, de 
cómo se gestiona lo público cuando afecta a lo privado y sobre todo cuando se trata 
de combatir, como digo, la lacra del desempleo. Y esa es la realidad.

Y, claro, yo me acogeré a la máxima también coloquial de que «unos por otros, 
la casa sin barrer», porque no es de recibo que desde el año 2009 exista este proyec-
to, un proyecto ambicioso, y que estemos en 2017 y no tengamos nada de nada, con 
todo el respeto a la parte final de la exposición, en la que usted ha hablado de cifras 
o de cursos que se están llevando a cabo, pero eso lo ponemos en relación, como us-
ted ha dicho, con un espacio volumétrico de once mil metros cuadrados y, hombre, 
no voy a decir que suena a chiste, pero casi.

Entonces, yo creo que asumir que el error de gestión tiene una serie de factores 
que confluyen y que se pueden identificar me parece que sería bueno, más allá de 
la transparencia que usted ha expuesto, autocrítica. Y no digo que la tenga que resi-
denciar en su gestión, porque evidentemente su gestión viene de donde viene, pero, 
evidentemente, de la gestión que viene de atrás. Porque insisto, es un claro ejemplo 
de cómo esa ineficiencia interdepartamental y ese cambio de orientación ideológico- 
política también tienen mucho que ver en el estado de situación.

Y, claro, más allá de ese análisis que tengo que hacer, evidentemente, casi a 
vuelapluma, porque no deja de ser una cuestión que, bueno, ya tampoco tiene so-
lución, hay que mirar adelante y hay que mirar al futuro, y sobre todo ver cómo, 
en fin, se aportan soluciones realmente eficaces. Porque estamos hablando, insisto, 
de algo que no afecta a una cuestión de competencias entre departamentos, no: que 
afecta realmente a la gente y sobre todo a las personas que trabajan en el sector de 
la automoción, que necesitan formación continuada, necesitan formación dual, que 
necesitan, en fin, encontrar salidas a situaciones que vemos que muchas veces son 
desgraciadas, desde el punto de vista de la pérdida de puestos de trabajo... En de-
finitiva, estamos hablando de las cosas de comer, y, por tanto, se exige un plus de 
responsabilidad que ustedes, como responsables de lo público y como responsables 
del poder ejecutivo, tienen que asumir en su total integridad.

Fíjese en que, además –añadiré un punto de crítica–, usted también ha desliza-
do, y creo que lo ha hecho también con bastante habilidad, que se la reconozco, en 
la exposición, que precisamente a lo largo del año 2017 ha habido que acudir a la 
aplicación de una directiva europea que establece la obligatoriedad de una consulta 
preliminar de mercado que significa participación del sector privado en las decisio-
nes que afectan a la formación profesional. Es decir, volvemos al principio. Esta di-
rectiva, ¿de cuándo es? Yo..., la verdad es que ahora el dato se me escapa, pero me 
gustaría que usted, que seguro que sabe más que yo de la cuestión, me ilustrara al 
respecto. (El president intervé sense fer ús del micròfon.) Voy acabando, presidente.

Pero fíjese en que el detalle tampoco deja de ser, en fin, una cuestión menor, por-
que al final resulta que si en 2015 se optaba por la gestión público-privada, resulta 
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que hay una directiva europea que de alguna forma aconseja un procedimiento si-
milar, y, por tanto, hemos perdido un tiempo precioso.

Por tanto, por ir acabando y atendiendo al requerimiento del presidente, le quie-
ro preguntar, secretario general: más allá de la propuesta de resolución que hemos 
aprobado hoy, ¿nos puede usted concretar, está en condiciones de concretar cuándo 
estará en funcionamiento el centro de formación? Porque me parece que es funda-
mental.

Y la segunda pregunta: ¿renuncia su departamento, renuncia el Govern de la Ge-
neralitat, definitivamente, al carácter integral de ese centro de formación? Porque 
nos parecería un error, también, colosal. Es más, yo le animo a que no tire la toalla 
en la consecución de ese carácter integral del centro, porque si lo hace estará con-
denado al fracaso. Sin la colaboración público-privada del sector de la automoción, 
ese centro no será eficaz. Y, por tanto, le pido que intensifique esa colaboración real-
mente efectiva, eficaz, del sector público con el sector privado.

Nada más. Y muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la senyora Violant Cervera, pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Endavant.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. I també agrair molt sincerament, doncs, al secretari 
general i a la directora del SOC que ens hagin acompanyat, i al secretari general es-
pecialment que ens hagi fet aquesta explicació, aquesta retransmissió històrica des 
dels inicis de..., i realment li agraïm que hagi sigut sincer i que hagi explicat fil per 
randa quines n’han estat les dificultats.

No ho sé, jo crec que potser hem estat en compareixences diferents, amb la resta 
de companys, però a mi m’ha semblat que el que intentava explicar és un projecte 
ambiciós que va néixer el 2009. I, com a ambiciós que era, que volia dir que hi ha-
vien de participar molts actors, la dificultat que tenim a l’hora d’administrar i inten-
tar treballar i ficar en valor tots aquests actors perquè puguin treballar d’una manera 
conjunta, doncs, ha portat implícites una sèrie de dificultats que han fet que el pro-
jecte, amb els successius canvis –és veritat, també– de governs, han anat encallant 
les possibles solucions que s’anaven buscant en cada moment donat.

Per tant, el que jo posaria primer de tot en valor és que tots els governs, des del 
2009, han intentat creure en un gran projecte, en un gran projecte que era cabdal 
per al nostre país pel pes econòmic que té en aquests moments la indústria de l’au-
tomoció, doncs, en el nostre país, i que és veritat que les diferents dificultats no ens 
han permès tirar-lo endavant –segur– amb la voluntat que tots els grups d’aquesta 
cambra voldríem que en aquests moments hi hagués.

Jo..., recordar-li només al senyor Coscubiela..., vull dir, «drama nacional», «his-
tòria kafkiana»... Era una història kafkiana que s’inicia el 2009, i el primer drama 
nacional i la primera història kafkiana s’inicien també el 2010, perquè tampoc no 
l’encerten amb la creació d’una fundació, una fundació que no funciona, no acaba de 
funcionar, senzillament perquè tots els actors que hi participen no es posen d’acord. 
Vull dir, amb això, que ha estat un projecte i continua sent un projecte ambiciós 
que ha trobat moltes dificultats, i que les han trobat tots els governs que han passat, 
doncs, les seves responsabilitats per la Generalitat des del 2009 fins ara.

Sembla ser que ara és possible desencallar aquest projecte. Tenim les instal·laci-
ons, s’han aprovat diferents fórmules, hi insisteixo, des de la fundació, el consorci, 
el cluster... Ara sembla que s’han aprovat totes aquelles coses que no funcionaven, 
el Govern també en té més informació, tots els actors saben exactament què és el 
que necessiten i el que requereixen, i segur que tothom hi posarà de la seva part. 
Per tant, nosaltres, des del Grup de Junts pel Sí, els animem a continuar treballant 
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en aquesta tasca –segur– difícil per tirar-ho endavant, però estem convençuts que la 
voluntat és ferma.

La prova és, hi insisteixo, que des del 2009 tothom ha intentat fer les seves apor-
tacions per intentar tirar-ho endavant, i, pel que sigui –segurament molts cops per 
inconvenients jurídics–, no s’ha pogut acabar de portar a terme. Doncs, nosaltres, 
des del Grup de Junts pel Sí, els animem a que, sigui quina sigui la fórmula que el 
departament jurídicament decideixi que és la millor..., però que sí, que aquest pro-
jecte tiri endavant i es pugui arribar a implementar, perquè estem convençuts que 
no només serà molt beneficiós per a les empreses de l’automoció del nostre país, 
sinó que, de retruc, serà molt beneficiós per a tots els treballadors que en aquests 
moments volen treballar en aquest sector. I, per tant, pot ser una bona eina per po-
der-ho tirar endavant.

Per tant, nosaltres també, en la mateixa línia que els altres grups parlamentaris, 
el que voldríem preguntar-los és: a curt termini, com estan les licitacions? Quan te-
nen previst que aquestes licitacions estiguin concloses? I, bé, si ens pot donar una 
mica més de llum més enllà del passat, que ens ha servit per situar-nos i per intentar 
explicar molts cops coses inexplicables, doncs, que ens parli de futur i que ens il·lu-
mini sobre com creu que el centre pot arribar al seu cent per cent de funcionament.

Moltíssimes gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, finalitzat el torn d’intervencions, té la paraula el senyor Gines-
ta, per respondre a les peticions o preguntes formulades pels grups parlamentaris. 
Endavant.

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i membre del Consorci de Formació Professional d’Automoció

Sí; gràcies, president. Gràcies, senyores diputades i diputats. Jo crec que han en-
tès una mica que fèiem un acte de transparència, com a govern, explicant les vicissi-
tuds de per què no funcionava el centre. Per això els deia que vinc també com a se-
cretari general, perquè m’ha tocat viure des de la part de dins de govern les possibles 
solucions, no? Podíem haver vingut a explicar només l’oferta formativa –important, 
però reduïda, atesa la dimensió del centre–, però hem volgut venir a explicar la pro-
blemàtica que hi ha al darrere, perquè enteníem que era fer un acte de transparència 
que responia al que sap tothom, i que era més fàcil venir aquí i dir-los exactament 
quina és la situació.

Jo em quedo amb l’última intervenció de la diputada de Junts pel Sí: hem de 
mirar cap endavant i trobar-hi respostes, i com més aviat millor. I em quedo amb 
aquesta filosofia perquè és la que hem intentat aplicar en l’últim tram a l’hora de 
prendre les decisions; és a dir, hem de ser pragmàtics, hem de tirar endavant. I mal-
grat que inicialment el concepte de centre d’excel·lència, i, això, referit al que ha 
formulat el diputat del Partit Popular, al voltant de si hi havia ideologia o no al dar-
rere..., parlar de centre d’excel·lència és un concepte, és una marca, queda molt bé, 
però no és una qüestió d’ideologia; és que la mateixa arquitectura competencial, la 
mateixa arquitectura i espais difusos que deixen la Llei de la formació professional 
més la Llei del SOC, etcètera, són qüestions que també planen al voltant d’aquest 
centre, i això és el que ens ha portat a prendre decisions, al final.

Vostè pot induir i pot inferir ideologies diferents entre Esquerra Republicana i 
Convergència..., i el PDECAT –disculpin-me–, pot induir que hi ha ideologies dife-
rents; sí, òbviament, però en aquest centre, més enllà de les ideologies, hi ha qües-
tions d’arquitectura, qüestions de competències i qüestions que després m’hi referiré 
responent a alguna de les coses que han formulat, concretament.

Mirin, responent a preguntes –ara la directora li respondrà al voltant de l’oferta 
formativa més concreta, del que s’ha fet, la hi detallarà perquè ella la té–, el consor-
ci, el consorci com a tal, com a persona jurídica, transformarà les seves funcions, 
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perquè, de les que té ara, n’hi ha una part important que són referides a una cosa 
«micro», que és un centre, i aquestes desapareixen, i es quedarà amb les que esti-
guin vinculades a altres aspectes que no són del centre. I pot ser, com altres casos, 
un espai de relació del Govern amb el cluster de l’automoció, etcètera, però seran a 
l’espai macro, no en el «micro», del centre.

El consell social sí que és un espai de governança d’aquest consorci. Si el con-
sorci segueix viu –i això ho decidirà el Departament d’Empresa i Coneixement, per-
què és un òrgan adscrit al Departament d’Empresa, i, per tant, és qui té la respon-
sabilitat i la direcció política d’aquest centre–, segur que seguirà existint un consell 
social en aquest consorci, però la persona jurídica en el centre..., el consell social del 
centre és el mateix Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Això no treu –això no treu– que, per la rellevància, pel pes específic que té en 
un sector, per la importància del sector en el nostre país, etcètera, puguem, a sug-
geriment del que diu vostè i a suggeriment que ens han fet agents socials també i el 
mateix cluster, es pugui constituir un òrgan d’assessorament del centre, però fora de 
l’arquitectura jurídica del consorci, i que sigui un òrgan creat per acord de govern o 
per..., ja buscaríem la fórmula que ens permetés crear-ho, que, més enllà de la direc-
ció macro, que és el Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
pugui estar una mica més a sobre del que passa en el centre i pugui actuar com a 
espai de reflexió, espai d’aportacions, etcètera, en el que..., un consell en el que fa-
ríem participar a tothom.

I aquí sí que els hi dic que, com a mínim, aquest seria el compromís. És a dir, el 
sector..., el sector educatiu, els agents socials, és a dir, tothom, perquè tindria sentit 
que fos així.

En tot cas, l’oferta formativa, directora, si la vols explicar una mica..., i després 
passaria a respondre a altres qüestions.

(El president dona la paraula a la directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.)

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Mercè Garau i 
Blanes)

Sí. Bon dia. Responent una mica a la filosofia del centre, el que està fent ara el 
centre amb el que ens ha permès fer a partir..., tingueu en compte que no és fins al 
2015-16, que es posa en marxa, pròpiament, el funcionament, o sigui, s’inaugura 
el 2013 i fins al curs 14-15 això realment no es posa en marxa.

Aleshores, nosaltres ara, per al 2017, tenim tota una programació adreçada a 
aturats amb certificats de nivell 1, que vol dir que estem atenent aturats amb moltes 
dificultats, vull dir que el punt de partida d’aquestes persones és un punt en què no 
tenen ni l’ESO, i, per tant, només poden accedir a un certificat de professionalitat 
de nivell 1. També en tenim de nivell 2 i de nivell 3, i altres programacions de for-
mació que saben que tenen molta inserció laboral, que són potser més específiques, 
que no tenen la llargada d’un certificat de professionalitat, no titulen, però sí que 
aconsegueixen una inserció laboral, no?, i a demanda de les empreses. Per tant, es-
tem en una programació, per a aquest any, de 4.280 hores, molt menys del que ens 
agradaria, però arribaran a 302 alumnes aturats, eh?

Per una altra banda, aquesta formació la farem en dues vies: d’una banda, amb 
experts docents propis, del SOC, com funciona un CIFO, que és amb experts do-
cents contractats pel SOC, i, després, a través de licitacions amb empreses de forma-
ció, que fan la formació d’aquestes especialitats. Estarem donant cursos de disseny 
amb CATIA, de programació, de robòtica, de pintura i carrosseria, de Siemens NX, 
de soldadura, etcètera, eh?, a diferents nivells.

Per una altra banda, també tenim previst continuar, com s’està fent ja aquest any 
a través d’Eurecat, que, com sabeu, és una fundació amb participació pública que té 
un paper importantíssim en fer de transmissor de tecnologia entre universitat i em-
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presa a través de formació i de les seves instal·lacions, on tenen laboratoris, on fan 
prototips, etcètera..., amb Eurecat també estem en aquest moment ja, a través de la 
formació contínua, fent formació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
programes de Garantia Juvenil estem fent formació, és a dir, intentem, amb tot el 
que són els nostres recursos, que tot allò tingui una activitat, i una activitat que no 
és menyspreable: 349.000 euros aquest any, a part de la formació contínua, que 
també..., fins que no hi hagi la licitació feta, almenys que nosaltres puguem tirar en-
davant en aquest centre a través d’aquestes empreses.

I res més. Si volen més detall de la formació, els hi puc donar. Tenim aquí tota la 
relació de cursos, hores i persones que en seran beneficiàries.

Gràcies.
(El president dona la paraula al secretari general del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies i membre del Consorci de Formació Professional d’Auto-
moció.)

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i membre del Consorci de Formació Professional d’Automoció

Bé, seguint amb les qüestions i reflexions que havien fet, i preguntes, dir-li, se-
nyor Gibert, que no sé si és burocràcia o no, però el 2010 la consellera de Treball en 
aquells moments, l’estimada i apreciada Mar Serna, i una persona respectada com a 
mínim per aquest secretari general, va prendre la decisió de constituir una fundació 
per gestionar aquest centre.

Per què? Per què ho devia pensar? Perquè, òbviament, com a coneixedora que és 
de l’arquitectura..., no de la burocràcia, sinó de l’arquitectura competencial, de les 
responsabilitats diferents, etcètera, de totes aquestes vicissituds, segur que va ima-
ginar que constituir alguna cosa per gestionar-ho era la millor fórmula, eh? Clar, no 
sé si és burocràcia o és intentar trobar sortides creatives als esculls que... Hi insis-
teixo, eh?, perquè no és només qüestió de burocràcia en el sentit clàssic, sinó que, 
escolti’m, estem parlant de l’arquitectura competencial que hi ha en el nostre país.

I jo els diria que estic d’acord amb algunes de les aportacions que han fet: hau-
ríem de rematar d’una vegada l’arquitectura, però per dalt, no intentar resoldre-ho 
amb un centre. És a dir, ho hauríem de resoldre per dalt, segur: hauríem de veu-
re com acaba d’encaixar la Llei del SOC amb la Llei de formació professional, veure 
exactament com queda la governança del sistema, i acabar fent allò a què ens vam 
comprometre que faríem, eh? Això s’ha d’acabar fent, i estic d’acord amb vostès, 
però no podem començar per un centre. També els hi faig aquesta reflexió, perquè 
ens trobem amb qüestions d’alta complexitat, eh?

En tot cas, dir-li això, hi insisteixo: el que ara era un consorci el 2010 comença 
sent una fundació que no acaba materialitzant el seu mandat, diríem, perquè, com 
deia el senyor Coscubiela, és un sector que té una forma d’actuar que fa compli-
cades les coses. De fet, en aquell moment ja alguns dels patrons especialment del 
sector tenen els seus dubtes, etcètera, i això complica aquella fundació, fins que 
s’acaba dissolent perquè no era operativa, eh? Per tant, fixin-se que lligo coses que van 
dient tots.

I, hi insisteixo, no estem tant en una divergència corporativa de dos departa-
ments, sinó en una distribució de competències sobre un àmbit que recauen en Em-
presa, en Treball i en Ensenyament, que això complica poder fer-ho operatiu, per 
dir-ho d’alguna manera, i més quan no està acabada de lligar tota la governança del 
sistema, eh?

Sobre la licitació, miri, ja ho hem treballat: ja tenim la consulta feta a la jun-
ta consultiva i en tenim la resposta, és a dir, tot això ja ho hem treballat. Els plecs 
els tenim pràcticament enllestits; el que passa, que no els puc explicar el contingut dels 
plecs, perquè si ho fes estaria faltant a un dels principis elementals de fer pública 
la licitació quan sigui el moment corresponent, no? Sí que li puc avançar que hi ha 
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un sistema de càlcul d’aquests cànons que té a veure amb el valor patrimonial de la 
inversió que s’ha fet en aquest centre, i aquest serà l’element tècnic, per dir-ho d’al-
guna manera, a partir del qual es determinarà quin és el cànon que s’ha d’aplicar, hi 
insisteixo, seguint instruccions del que ens diu la junta consultiva. Això ja ho tenim 
fet, ho tenim avaluat, i quan traguem la licitació, doncs, haurem seguit el que ens 
haurà dit la junta consultiva, com no podia ser d’una altra forma.

Quant a calendari, dir-los que acabarem la part de la participació del sector els 
propers dies, i, a partir d’aquí, traurem la licitació en breu. De fet, els plecs els tenim 
pràcticament enllestits, i, per tant, la licitació es farà de seguida. Això voldrà dir que 
ja podrem fer la part del..., jo en diria del mitjà termini. En el curt termini sí que 
farem altres coses, perquè jo els hi he explicat una cosa que... Hem fet cessions d’es-
pai, eh?, cessions d’espai a entitats, a organitzacions i a empreses que ja necessiten 
fer activitat formativa. Ampliarem la cessió, mentre no estigui tancada la licitació, 
per poder-ne fer un millor aprofitament.

I ja hem fet la corresponent consulta al voltant de com s’ha d’articular una ces-
sió d’espai temporal a aquelles empreses que acreditin que ho necessiten per poder 
donar-hi resposta, eh?, al sector, a les empreses del voltant, etcètera. Insisteixo en la 
figura de la cessió temporal en el curt termini per poder omplir com més aviat mi-
llor d’activitat formativa aquests centres, sobretot sabent que hi han empreses que 
necessiten espai i que han de buscar altres fórmules per poder-ho resoldre, eh?

Jo no sé, senyor Coscubiela, si és un desastre nacional, però jo crec que, com li 
deia, explica les dificultats d’intentar fer coses innovadores quan no conflueixen en 
una mateixa mirada... I, especialment –també l’hi dic i l’hi reconec–, el sector té una 
mirada molt concreta: empreses molt grans, empreses..., és un sector que té la seva 
manera de veure-ho, que a més a més sovint li costa molt entendre les dificultats 
administratives que hi ha darrere de la gestió d’una cosa d’aquestes, no? I aquí es fa 
més difícil, eh? Com deia la directora, operatiu, operatiu, ho està a partir del 2015; 
no és cap excusa, però tampoc..., fa deu anys que s’hi han donat voltes, eh?, per arri-
bar i tornar al Born, però es va inaugurar el 2015.

I estic d’acord que hi ha molts defectes que hem de resoldre. Per això insisteixo 
en el curt termini: cessió d’espai perquè es pugui ocupar com més aviat millor, per-
què comparteixo que no pot estar, allò, buit, i que ho hem d’omplir com més aviat 
millor.

I aquí també dir-li que no fem un centre integral; no el farem, un centre inte-
gral com a tal –perquè primer hem de resoldre la part de dalt, com li deia, de tota 
l’arquitectura de la formació–, però sí que farem un centre tendent a la integralitat, 
que és un altre concepte, que és una altra idea. Perquè, fixi-s’hi, quan jo els deia el 
contingut de la licitació..., el que es farà serà la concessió del servei i de la gestió i 
explotació del centre de formació, eh? I l’objecte, l’objecte que preveiem que tindrà, 
serà una oferta formativa que ha de tenir com a mínim el següent abast: formació 
professional inicial, formació a demanda per a tercers, serveis a les empreses i per-
sones derivades de l’activitat formativa en l’àmbit concret i les línies de formació 
professional que puguin ser necessàries per al sector els propers anys, d’acord?

És a dir, fixi-s’hi, no farem l’execució directa d’un centre integral com a tal, que 
és el que haurem d’acabar fent en el futur, però sí que el que acabi sent adjudicatari 
d’aquest servei públic en l’oferta haurà de fer activitats tendents a que sigui un centre 
integral –tendents, eh? I li insistia que hi ha una part que reservem per al SOC, per-
què l’ocupacional sí que creiem que ha de quedar reservada al Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, no?, sobretot per aquesta orientació més de política social que 
també li hem donat, més enllà de política econòmica.

Respecte de l’organització del Govern, com sap, nosaltres som uns ferms defen-
sors d’associar el treball amb afers socials. I sí, la seva visió de que l’arquitectura de 
govern no hi ha ajudat, hi ha gent que la comparteix, eh?, però, en tot cas, nosaltres 
vam fer una aposta decidida per situar el treball com un dret, com un dret social, 
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com la millor política social quan el treball és de qualitat, i això ens distingeix d’al-
tres que també fan aquesta afirmació.

I també els haig de dir que no és tant per la dissociació entre empresa i ocupació, 
que estem on estem, sinó per qüestions més vinculades a com s’organitza la forma-
ció professional, i, per tant, el desplegament de lleis que van més enllà d’un centre 
–els insistia en la part de baix, eh? I comparteixo amb vostè, molt, que necessitem 
més centres així, plens, però com aquest, que donin respostes a sectors, que tinguin 
aquesta tendència a ser integrals, en els que puguem fer molta més oferta i que es 
converteixin en aquell espai de referència per a la gent que es vol dedicar a un sec-
tor o per a les empreses del sector i donin resposta a moltes de les necessitats que 
tenim, eh?

I, per tant, comparteixo..., no sé si el concepte desastre el compartiria. Preferei-
xo ser més positiu i dir-li que estem, allò, enfocats cap a trobar-hi la solució, i que 
les aportacions que han fet vostès..., a algunes d’elles ja intentem donar-hi resposta, 
però segur que moltes d’elles ens ajudaran, eh?

Miri, si..., perquè vostè em parla com a diputat del Parlament de Catalunya, i no 
li puc fer aquest retret, però jo estic molt d’acord que aquest país ha de donar respos-
ta en formació a les persones que estan en atur. Però crec que aquest és un debat que 
s’ha de fer el Partit Popular quan dissenya com distribueix les polítiques actives en 
aquest país, i se l’ha de fer el Partit Popular quan té un estalvi extraordinari en pres-
tacions d’atur, perquè, en la protecció que hi havia l’any 2009, del 70 per cent de les 
persones aturades, el 75 per cent de les persones aturades rebien prestacions d’atur, 
i ara només són el 47; per tant, hi ha un marge important de recursos que s’haurien 
pogut distribuir en polítiques actives, amb recursos a través del servei de la confe-
rència sectorial, del SEPE, eh?, i fer una distribució millor dels recursos especial-
ment per ajudar les persones, per activar-les, per fer..., a més a més, en un context 
que no és de crisi clàssica, perquè estem en un context en el que hi han sectors que 
mai més crearan l’ocupació que van crear en altres moments. Per tant, no estem en 
una fase cíclica clàssica, sinó que estem en un moment en què moltes persones han 
de circular d’un sector cap a un altre, i, per tant, és molt més important la inten-
sitat de les polítiques actives.

I, per tant, hi insisteixo, no li puc fer el retret a vostè, perquè vostè és diputat del 
Parlament de Catalunya i no a Madrid, però, en tot cas, sí, al Partit Popular, fer-li 
el retret de que justament quan tenia l’oportunitat de fer les reformes estructurals 
que històricament se li han demanat a Espanya, que era fer vasos comunicants entre 
despesa o inversió en polítiques passives i transferir-ho a polítiques actives per acti-
var les persones, per formar-les, per ajudar-les a transitar..., quan això es podia fer, 
no s’ha fet. En tot cas, altres urgències es deuen haver hagut d’atendre, i, si vol, les 
explica, i ja està; jo en tinc la meva opinió, eh?, però dir-li que... I, per tant, escol-
ti’m, ajudi’ns i demani també que redistribueixin recursos i que recuperem aquella 
inversió que hauríem necessitat, eh?

Jo insisteixo en que no és una falta de coordinació entre departaments, perquè 
tampoc voldria que intentéssim treure punta de qüestions corporatives que sovint 
caracteritzen les accions dels governs, eh? No és una qüestió corporativa. Insistei-
xo que hi ha una part d’arquitectura competencial que va més enllà de la part cor-
porativa, de departaments, i, sobretot, més enllà de la ideològica, tot i que, òbvia-
ment, hi insisteixo, hi han diferents ideologies en aquest Govern, òbviament, però 
aquesta no és la decisió essencial, sinó que, fixi-s’hi, en l’últim moment, quan in-
tentem treure..., o sigui, quan es proposa fer la licitació no per part del SOC, sinó, 
doncs, que la faci el consorci, perquè, ja que està adscrit al Departament d’Em-
presa, que la faci el mateix consorci no?, aquesta licitació, aleshores, clar, havíem 
de fer l’entrada del SOC a dins del consorci –modificar estatuts– i, a més a més, 
fer la cessió del bé.
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Perquè, com li deia, aquí hi ha un altre inconvenient que no és corporatiu, sinó 
que és que el bé és del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que és un ens dife-
rent; no és un ens com els departaments de la Generalitat, que tenim tot el patrimoni 
consolidat i tot és, eh?, de titularitat, diríem, de la Direcció General de Patrimoni, 
sinó que és un ens diferent, i, per tant, era d’un titular patrimonial diferent. I això 
significava..., si em permet fer-ne un exemple, és com si vostè vol fer una cosa a casa 
meva, no?; en tot cas, si vostè vol fer-hi alguna cosa, potser li n’hauré de fer cessió o 
vendre-la-hi, per fer-ne un exemple pràctic del que significava. Això no és ideologia, 
és..., bé, si creiem en el dret a la propietat o no també és ideologia (l’orador riu), però 
té a veure amb aquesta qüestió, no?

Sí que li..., no li amagaré que hi ha una qüestió que era sobre la taula que vostès, 
com a diputats i diputades, han debatut, i que planava sobre la taula, i era una deman-
da històrica dels agents socials, els sindicats, de formar part del consorci que s’havia 
constituït, que inicialment no hi van ser, eh? Probablement –i dono la raó al senyor 
Coscubiela–, doncs, perquè el sector també té una manera diferent de veure les coses. 
Probablement, eh? Aquesta demanda històrica, nosaltres crèiem que, situant-ho tot en 
el SOC, la resolíem. Per què? Perquè en el Consell de Direcció del SOC hi són els 
agents socials, i això, com a govern –com a govern–, i com a compromís que havia 
assumit aquest Govern també de donar resposta, perquè els agents socials des del pri-
mer dia ens ho havien dit..., crèiem que donàvem resposta a aquesta necessitat.

Fer participar els agents socials en un òrgan d’aquest tipus o en la gestió d’un 
centre d’aquest tipus és ideologia? Bé, pot creure, algú, que és ideologia; jo crec que 
és qüestió de fer les coses com un país normal que creu en la concertació, no? I, per 
tant, aquí sí que li haig de dir que aquest canvi va anar en aquesta línia. I no és tant 
una qüestió d’orientació política sinó de model, de model de país, i de com creiem 
que hem de fer les coses.

Vostè em demanava una qüestió molt concreta vinculada a la directiva comuni-
tària. En aquest cas, el model de participació està regulat als articles 40 i 41 de la 
Directiva 2014/24, de la Unió Europea, sobre contractació pública. Recordin que és 
una directiva..., la 24 i la 23 crec recordar que són les directives que també s’han 
transposat parcialment a Catalunya darrerament, fruit de que l’Estat no n’havia fet 
la transposició, i en aquests moments em consta que al Congrés dels Diputats hi ha 
en debat tota la legislació, la transposició i la modificació de la legislació al respecte, 
però són dues directives que nosaltres vam haver de transposar d’urgència a Cata-
lunya amb una llei de mesures urgents, perquè, com que havia vençut el termini de 
transposició i l’Estat no n’havia fet la transposició i utilitzàvem figures jurídiques 
que estaven previstes en aquestes directives, i, per tant, havien quedat buits de regu-
lació a Catalunya especialment als concerts socials i –els ho avanço, també– con-
certs ocupacionals, eh?, en vam haver de fer la transposició d’urgència, i, per tant, 
també..., i això es va fer al maig-juny de l’any passat. Crec que en aquests moments 
està, en alguna de les comissions que tenen, en debat, perquè es va tramitar com a 
Llei de mesures..., es va convalidar amb la condició de que es fes la tramitació cor-
responent com a projecte de llei, eh?, aquesta transposició, en la qual també hi han 
aquests elements al voltant.

En tot cas, donar-li resposta a la qüestió de que això estava aprovat el 2014. 
I també la transposició, al llarg de l’any passat, ens va permetre poder recuperar 
aquesta previsió i poder donar resposta a la participació del sector –molt important, 
molt rellevant. Al final, qui ha de donar resposta a la gent que es formi allà o a la 
formació que s’hi faci són les empreses, que són les que creen els llocs de treball 
i que també generen la necessitat i que poden definir la necessitat del centre. Per 
tant, vam trobar aquesta fórmula, més pràctica, més adaptada al que diu Europa 
que ha de passar, que, com vostè molt bé deia, quan hi ha una cosa que afecta molt 
un sector d’activitat i quan el sector d’activitat és important, doncs, hi ha de partici-
par, i aquesta és la fórmula que hem utilitzat. Ens sembla que fer-ho europeu era fer 
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aquesta participació, i no constituir òrgans que no sé si són burocràtics o no, però 
que han estat un impediment, eh?

Jo, en tot cas, hi insisteixo, quedant-me amb el que havia dit la diputada de Junts 
pel Sí, amb aquesta visió més optimista, de dir: «Hem trobat la via»..., i dues vies, 
hi insisteixo, eh?, una en el curt termini: cessió d’espais a aquelles organitzacions 
que realment en tenen necessitat, i que estigui justificada, la necessitat, per poder 
donar-hi ja ús com més aviat millor, i ja tenim les consultes fetes al voltant de com 
s’ha de fer, de resolucions, convenis, etcètera, per poder-ho fer, en el curt termini.

I, en el mitjà termini, la licitació..., aquest servei públic amb tendència a la in-
tegritat, malgrat que no puguem dir que és un centre integral, perquè estaríem uti-
litzant un terme que té a veure amb una arquitectura de desplegament de lleis que 
té una altra complexitat, i que sobretot creiem que en el curt termini ens permetrà 
omplir-lo, segur que al setembre estarà molt més ple del que prevèiem inicialment.

I, bé, és cert que com a mínim nosaltres des del 2016 hem rebut una herència, 
però jo també li diria que té a veure amb la voluntat, segurament, de fer coses dife-
rents o coses innovadores, quan no sempre l’arquitectura t’acompanya per poder-les 
fer, eh?, i això és una qüestió –això sí– nacional, de país.

I aquí comparteixo la segona part de la qualificació que havia fet el senyor Cos-
cubiela: no sé si és un desastre, però que és una qüestió nacional, sí, que ens afecta 
a tots, que ha afectat diferents governs. I, en tot cas, ara fem l’aposta de futur per 
donar resposta a la inversió pública que s’hi ha fet, però sobretot al servei públic que 
es pretén donar des d’aquest centre.

Crec que he respost a la majoria de qüestions. En tot cas, si no, els podré conti-
nuar responent.

El president

Moltes gràcies, senyor Ginesta. Algun comentari? Tot ha quedat resolt? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.) Doncs, donem... (Veus de fons.) Els dubtes, no les solucions... (El presi-
dent riu. Rialles.)

Doncs, fem tres minuts de recés per poder anar als serveis i després iniciem la 
compareixença de la plataforma. Molt bé.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i dotze minuts i es reprèn a les dot-

ze i sis minuts.

El president

Bé.

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya per a exposar els resultats 
de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball

357-00236/11 

Reprenem la Comissió de Treball amb el punt número 6 de l’ordre del dia, com-
pareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública 
en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball per a exposar els resul-
tats de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball.

En aquest sentit, donem la benvinguda i traslladem l’agraïment al senyor Jor-
di Marfà Vallverdú, psiquiatre i director del CSMA 2 Badalona, al senyor Albert 
Mariné, psiquiatre, del Servei de Prevenció laboral de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, i a la senyora Regina Bayo-Borràs..., professionals de la Plataforma per a la 
Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya. Per tant, sigueu benvin-
guts. I té la paraula el senyor Jordi Marfà. Endavant.

Fascicle segon
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Jordi Marfà Vallverdú (representant de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya i director del CSMA 2 
Badalona)

Molt bé; gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, des de la platafor-
ma volem agrair al Parlament, tant a la Comissió de Treball, que avui ens convoca, 
com anteriorment a la Comissió d’Afers Socials, a la Comissió de Salut i al conse-
ller, l’oportunitat de poder dialogar de forma clara, des de l’experiència particular, 
dels diferents contextos sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental, les 
retallades i el model d’atenció a Catalunya.

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

Tenim entès que aquest és el document que vostès han demanat que puguem 
venir aquí a explicar. És un document de què vostès disposen, i intentaré no ataba-
lar-los amb massa dades. En faré un petit resum, i, a continuació, el doctor Mariné, 
que és l’expert en l’àmbit laboral, farà la seva presentació.

També, assenyalar la nostra disposició a col·laborar de forma constructiva en la 
millora de la salut i qualitat de vida de les persones que viuen al nostre país i en 
la reducció de les diferències que generen desigualtats i patiment.

La plataforma és un moviment assembleari de professionals, iniciat a l’octubre 
del 2014, que volen incidir –volem– en la millora de la salut mental i relacional de 
la població i vetllar perquè les prestacions públiques tinguin el nivell de qualitat i si-
guin suficients per assolir els objectius de salut per a tothom promoguts per l’OMS. 
L’adhesió a la plataforma és a títol individual, i hi ha múltiples entitats col·laborado-
res i adherides al manifest i a la Declaració de Barcelona.

La demanda de revisió del model d’atenció i dels efectes de les retallades ve 
de lluny. De fet, els professionals, les associacions de professionals, el 2011 ja as-
senyalaven els problemes actuals, com la pèrdua del treball de prevenció, pèrdua 
de qualitat assistencial, disminució del temps que es pot dedicar a l’atenció als 
pacients, la mercantilització, etcètera, tota una sèrie de situacions que difícilment 
permeten poder fer de manera adequada una atenció als nostres usuaris.

Fotografies d’una realitat complexa. Sabem que el conseller Comín ha recone-
gut que és una obligació del Govern prioritzar l’àmbit de la salut mental, perquè les 
dades revelen que els únics indicadors de salut a Catalunya que han empitjorat els 
últims cinc anys són els dels trastorns mentals amb relació directa a la crisi, i que ha 
anunciat l’augment més gran del pressupost de salut mental de la història, que plan-
tejarà com potenciar el model comunitari, que és el que precisament aposta per la 
prevenció, la inserció laboral, les polítiques d’habitatge i l’acompanyament de les 
famílies.

Avui us presentem unes fotografies de la realitat que no pretenen descriure tota 
una complexitat, però sí donar-nos pistes per seguir observant, pensant i entenent el 
que passa amb relació a la salut mental per ajudar a prendre decisions diferents des 
de la preocupació de la població atesa i la situació dels professionals.

Aquí s’assenyalen les fonts d’estudi –són múltiples, com poden veure–, i, final-
ment, l’esquema de la presentació de l’estudi, amb aquests sis aspectes: l’anàlisi de 
l’evolució dels pressupostos, l’orientació actual del model d’atenció, la transversali-
tat de les retallades, l’anàlisi de l’evolució de l’activitat en l’atenció a infància, joves 
i adults, les implicacions per al tractament i la rehabilitació, i la reflexió i propostes 
amb relació a la situació actual.

Bé, aquí poden veure el pressupost, les línies generals del pressupost, i l’evolució 
d’aquests anys, des del 2010 fins al 2014, que són les dades de les que disposem. La 
disminució ha estat important, i s’ha d’afegir a això que les retallades es fan sobre 
el dèficit històric de finançament de la salut mental i en un context de crisi econò-
mica i social on han empitjorat els determinants de la salut, cosa que ha provocat 
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més patiment i demanda d’atenció per a trastorns mentals. O sigui, són diverses si-
tuacions, les que hi han incidit.

El pressupost és administrat per les entitats proveïdores, que són seixanta-vuit, 
amb poca transparència. Això produeix un efecte particular, perquè hi han part 
d’aquests proveïdors que tenen a veure amb grans empreses que tenen una capaci-
tat de negociació de les inversions i dels pressupostos molt superior a la que tenen 
múltiples petites empreses, fins i tot també –com el lloc en què jo estic– empreses 
públiques, que no tenen la capacitat de, bé, aconseguir que es puguin portar a terme 
les necessitats que té la seva població. D’alguna manera, les poblacions més necessi-
tades són les que estan ateses per les empreses més petites. Vull dir, es dona aques-
ta situació, que, com veuran, repercuteix també en els recursos que van a parar en 
aquests territoris.

Bé, assenyalant una mica això, en les dades publicades hem pogut observar des-
igualtats importants que trenquen l’equitat en l’atenció entre territoris per regió sa-
nitària que oscil·len entre menys 4 per cent i menys 15 per cent, o, a Barcelona, entre 
districtes, on, en contra dels determinants de salut, als districtes amb menys renda 
per capita i més factors de risc hi han menys recursos contractats. És a dir que hi ha 
una situació que augmenta les inequitats i les desigualtats.

La distribució dels diners, del pressupost, també mostra un model que, pel que 
sembla, sembla estar orientat als adults –només el 13 per cent de l’atenció va als me-
nors–; a hospitals, que costen el 64 per cent, quan atenen el 8 per cent dels pacients; 
a la cronicitat –el 50 per cent de l’hospitalització, sense dades publicades, s’enduu 
el pressupost–, i als psicofàrmacs, i aquest és un detall important, perquè –després 
en parlarem– costa el 72 per cent del dedicat a totes les línies d’atenció, és a dir, és 
gairebé equivalent a totes les línies d’atenció.

Ara passarem ràpidament algunes referències. Torno a dir que ho tenen vostès, 
per poder-ho examinar més calmadament, però ens interessa poder fer-hi ara, en tot 
cas, una referència ràpida. Què passa amb la infància? Més persones ateses i més 
greus. Amb adults? També més greus, amb menys recursos i més activitat, que és 
una mica particular, perquè disminueix el nombre de visites per persona, disminueix 
l’estada mitjana en l’hospitalització d’aguts, però augmenten –i és lògic que sigui 
així– els reingressos per recaiguda en temps breu; és a dir, una cosa porta l’altra.

Bé, reducció en polítiques socials, suma de riscos en la població més vulnerable 
i augment de desigualtats: un 24 per cent d’atur més en els joves –molts, de llarga 
durada–; precarització de les condicions laborals, tant en el mercat laboral ordinari 
com en el mercat laboral protegit; reducció del 60 per cent del pressupost per a in-
serció a l’empresa ordinària –faig èmfasi en això, perquè és un tema que els afecta 
directament–; pèrdua de professionals especialitzats, que han passat a ser la meitat 
dels que hi havia.

Bé, les retallades d’alguna manera el que fan és plantejar un empitjorament dels 
determinants de salut; el que acabo d’assenyalar, però més tota la qüestió per tota la 
dificultat d’atendre la dependència, el dèficit de places, dificultats d’accés a l’habitat-
ge, i una cosa que és molt important, que veurem també després: la qüestió del tre-
ball en les persones que tenen un trastorn crònic, que sabem que és un dels elements 
importants en la seva rehabilitació, i realment la seva disponibilitat és molt escassa. 
Per tant, ens quedem sense un element terapèutic de primer ordre.

D’alguna manera, les retallades han tingut un pes en la població general, tam-
bé en les persones ateses, ja, i en els col·lectius amb més dificultats per accedir als 
serveis.

No tenim dades que ens ho lliguin a la fragilitat de les famílies. Aquesta és una 
qüestió interessant, perquè totes les dades estan individualitzades. L’atenció a adults 
i menors és tan individualitzada que no sabem quants familiars estan atesos en les 
dues xarxes –d’adults i d’infantil–, cosa que augmenta la fragmentació i la comple-
xitat dels tractaments. És una cosa que intentem resoldre, però que no és senzilla. 
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Com que tot el registre es fa individualment, estem atenent diversos membres de la 
família, però no tenim manera de poder-ho posar en comú, la qual cosa ens perme-
tria poder fer polítiques més preventives i de més penetració.

Quant al tractament i la rehabilitació, la cronicitat en salut mental hi ha qui opina 
que és intrínseca al problema, però molts, cada vegada més, pensem que està lligada 
a les característiques dels tractaments, a les condicions socioeconòmiques i fami-
liars de la persona i a l’estigma. El pronòstic a més llarg termini dels trastorns psicò-
tics tipus esquizofrènia és pitjor en els països desenvolupats –això va dir l’OMS–, i 
un dels mètodes que obté millors resultats els darrers vint anys, que es fa a Finlàndia 
pel psicòleg Jaakko Seikkula, utilitza menys de la tercera part de la medicació que 
es dona en els tractaments estàndard i centra el tractament en l’àmbit comunitari.

I una nota curiosa és que també, dins de les reunions de tractament, a part de la 
família i els professionals, hi estan convidats, si hi són, companys de treball i fins i 
tot, en alguns casos, el cap que puguin tenir en el treball, si és que treballen, o sigui 
que, d’alguna manera, en aquest tractament s’inclou l’element treball com un element 
bàsic de la recuperació. I, d’alguna manera, el que assenyalem també és que s’ha de 
posar èmfasi en els recursos psicoterapèutics i comunitaris, que són els que han que-
dat molt per sota del que es necessita.

Perquè hi ha com un binomi invers: els recursos psicocomunitaris no s’han desen-
volupat i, mentrestant, la despesa farmacèutica s’ha anat incrementant any rere any. 
En aquest moment, hi han cinc antipsicòtics entre els disset medicaments que gene-
ren més despesa a Catalunya, i el que genera més despesa en aquests últims mesos 
ja és un antipsicòtic.

I els darrers cinc anys –aquí suposo que ho poden veure–, com poden veure a 
dalt, hi ha centres de salut mental que han duplicat la seva despesa en psicofàrmacs, 
quan, com es pot veure també, el contracte –és a dir, el que es dona per als recursos 
humans– pràcticament no s’ha modificat. O sigui que, en aquest sentit, el salt que 
hi ha amb relació a la despesa en psicofàrmacs és una cosa realment complicada.

Altres temes que també tenen una desigual distribució en el país són els recursos 
rehabilitadors. Aquí hi ha una comparativa entre una zona de Barcelona i una zona 
equivalent a Badalona, que és al costat, i hi poden veure la diferència entre el nom-
bre de places, que, bé, no és tan diferent, però entre el personal d’un i altre àmbit, i 
l’aportació del CatSalut entre un i altre àmbit.

Bé, què es necessita en els serveis de rehabilitació comunitària? Doncs, serveis 
que ajudin a recuperar-se en tots els àmbits de la vida, molt especialment el servei 
prelaboral, la inserció laboral i el suport al manteniment dels llocs de treball. Torno 
a assenyalar aquesta idea, que, en principi, és considerada una opció absolutament 
prioritària: el fet que es pugui obtenir treball per a aquests pacients crònics. En la 
meva experiència, els que s’han mantingut més estables són els que han pogut man-
tenir un treball, encara que sigui un treball protegit o un treball amb suport.

Una mica per poder diferenciar el model real actual del model que està descrit en 
els plans, i que és el que des de fa temps esperem que es pugui implementar, vegin 
les diferències entre el que considerem que és el model actual, tot i que en aquest 
moment està canviant –està canviant una mica, i, en aquest sentit, tenim grans ex-
pectatives de que la situació pugui seguir millorant, però estem també una mica es-
camats, perquè són situacions per les que ja hem passat–...; el model descrit en els 
plans, que són els que s’estan dotant en aquest moment, és el de la dreta, i en poden 
veure fàcilment les diferències.

Què és el que volem? Quines són les nostres expectatives i demandes? Major 
transparència i control públic, necessaris per poder prendre decisions. Com es ges-
tionen els diners? Com arriben els recursos? Quins són els recursos humans neces-
saris? Com han evolucionat? Tenim una de les taxes de psicòlegs més baixes de la 
Unió Europea, i aquesta és una qüestió que es nota, perquè, evidentment, tot el que 
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es disminueix en aquests recursos s’ha d’augmentar en la despesa de la farmacolo-
gia, com ja deia abans.

Cal també una millor coordinació i participació, queda clar. Revisar desigualtats 
i despeses, perquè aquesta és una de les qüestions que s’ha anat produint; com deia 
abans, la capacitat de negociació de les grans institucions és diferent de la que tenen 
els petits centres o petits patronats o fundacions que van sobrevivint com poden, 
moltes vegades molt per sota del que es necessitaria. Llavors, bé, s’han de corregir 
aquestes greus desigualtats, que hem assenyalat una mica, i definir quins criteris de 
finançament relacionats amb les necessitats i els determinants de la salut es faran 
servir. Sembla que aquest és un tema en el que ja s’ha avançat bastant, però estem 
esperant també que es faci real, no només que es plantegi.

Bé, i, per acabar –penso que m’he ajustat al temps, sento l’atropellament de les 
dades i tot això, però vostès ho podran comprovar directament–, assenyalar aquestes 
dues qüestions: cal preguntar-se si és realment una prioritat, millorar la salut mental 
de tota la població, i, també, específicament preguntar aquí si cal un ple al Parla-
ment sobre salut mental i un pacte per poder-ho aconseguir.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. A continuació, té la paraula el senyor Albert Mariné, psiquiatre i repre-
sentant del Servei de Prevenció laboral de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Té la 
paraula, endavant.

Albert Mariné Torrent (representant de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya del Servei de Prevenció 
laboral de la Corporació Sanitària Parc Taulí )

Bé, abans que re, doncs, agrair tant al president com a les senyores i senyors di-
putats la invitació per poder parlar com a plataforma, i jo, concretament, intentar, 
bé, parlar del camp aquest, no?, del treball i la salut mental, quina relació hi ha entre 
aquests dos termes i com podem intentar millorar la situació de la salut mental tam-
bé a través del treball, perquè són aspectes molt interrelacionats.

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

Jo..., la meva presentació s’ajustarà a dues qüestions, no? Una és la prevenció, si 
realment podem fer prevenció de la salut mental dins de l’àmbit laboral. Estaríem 
intentant prevenir trastorns, en principi, que no tenen per què ser greus, però que sí 
que són importants i estan relacionats, per dir-ho així, molt breument, amb l’estrès 
laboral, que, d’entrada, diré que com a mínim afecta un 30, 35 per cent de la pobla-
ció autovalorada. A la gent, quan se’ls pregunta: «Tens estrès laboral?» El 30, 40 per 
cent..., d’acord? És un terme que podríem dir que és potser una mica ampli, i potser 
fins i tot vague.

I l’altra part, més específica, és la inserció de les persones amb trastorns mentals 
en principi ja greus dins del món laboral, que, com ha dit el meu company, doncs, és 
un tema absolutament bàsic, perquè està comprovat, hi ha proves de que justament 
el treball, si és adequat, si és digne –molt important–, ajuda la salut mental. Si no, 
no, eh? Vagi per endavant aquesta qüestió.

Bé, llavors, respecte a... Simplement recordar tot això –ho sabem tots, no?–, que 
el treball, quan, ho repeteixo, és digne, doncs, té un valor molt important, per la 
supervivència, pel salari, lògicament; és estructurador, fins i tot amb el temps de les 
persones, no?, com organitzar-se els temps; és socialitzador, en la majoria de treballs 
veiem altres persones, no són aïllats –pot ser que algun ho sigui, però...–; dona sentit 
d’identitat i un s’hi pot sentir útil. Per tant, només això ja millora l’autoestima, l’au-
toconfiança i la identitat de la persona, no?

Ara bé, el treball no podem considerar que sigui patogen o terapèutic en si ma-
teix, sinó que depèn de les condicions laborals del lloc de treball, les expectatives i 
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el que aporta a la subjectivitat de la persona. Això és un tema penso que molt impor-
tant, no? No podem sacralitzar el treball, perquè hi ha treballs que no són dignes, i 
ho hem de dir així de clar.

Llavors, aquí hi ha, bé, una interrelació –posada així, simbòlicament, com uns 
engranatges– entre la persona concreta i el lloc de treball, eh? Llavors, vist en ter-
mes així, podríem dir-ne, negatius, què és allò que a la persona li pot influir per tenir 
unes dificultats mentals? Doncs, temes de tota mena, i fins i tot genètics, però...: els 
esdeveniments vitals que ha tingut, traumes, el suport social –que és absolutament 
fonamental per tenir una bona salut mental–, i quins recursos té. Si té una mala sa-
lut mental, això afecta diferents aspectes de la psicopatologia: angoixa, estrès..., i en 
els treballadors, sobretot –i això val la pena dir-ho i recordar-ho– en alguns àmbits 
–l’àmbit social, educatiu i sanitari–, pot produir-se un «cremament», no?, el que es 
denomina «burnout».

Llavors, per la banda del lloc de treball, bé, hi ha una sèrie de condicions que po-
den ser negatives, fins i tot la violència, el mobbing, mal disseny, mala comunicació, 
lideratge inadequat, etcètera. I què passa quan hi ha una mala salut mental grupal 
en el lloc de treball? Doncs, que baixa la productivitat, augmenta l’absentisme –que 
és un problema creixent, novament: ara s’està veient, just quan comencem, sembla, 
a sortir de la crisi, augmenta l’absentisme, d’acord?–, baixa la moral, clima laboral 
negatiu, etcètera. I la mateixa empresa, si hi ha molt mal clima laboral..., la seva re-
putació va disminuint, no?

Bé, presentar simplement un esquema molt, molt bàsic, que és la relació entre la 
càrrega de treball i el control, eh? La majoria de models que parlen sobre aquestes 
qüestions relacionen càrrega de treball o ritme de treball amb control o autonomia 
i participació. Si hi ha molta càrrega de treball i no hi ha ni autonomia ni control ni 
participació, són llocs de treball molt estressants –molt estressants–, i hi ha proves 
científiques de que aquests llocs estressants, doncs, fan augmentar la pressió arte-
rial, augmenten qualsevol tipus de problema psicosomàtic i tal. Per tant, si tenim 
molta càrrega de treball, com a mínim hauríem de poder tenir un cert control o par-
ticipació en les dinàmiques a l’empresa i tal; si no, l’estrès està servit.

I, evidentment, bé, un pot tenir uns recursos, algun dels quals és la possibilitat 
de treballar en equip i que hi hagi un bon equip de treball i uns valors. Els valors 
poden ser concordants o discrepants amb l’empresa: un pot tenir uns valors, per la 
seva ètica professional, i treballar en una empresa que no els tingui, aquests valors, 
o bé que tingui una declaració de valors però que a la realitat no sigui així –allò que 
se’n diu «hipocresia empresarial», no?

Bé, llavors, aquest quadre és el que ha de lligar perquè el treball, doncs, sigui 
com a mínim digne, i tant de bo que sigui satisfactori i pugui servir per al desenvo-
lupament de la persona, que d’això es tracta.

Llavors, evidentment, per valorar això –i això és molt important, saber-ho, i se-
gur que vostès ja ho saben– hi ha possibilitats de realitzar enquestes en els llocs de 
treball, amb les quals nosaltres sabem –i aquesta és l’enquesta oficial del Depar-
tament de Treball de la Generalitat, precisament, el Psq Cat21, no?– que es poden 
valorar, doncs, tots aquests paràmetres o factors que finalment donen una idea de 
com estan aquests llocs de treball, i podem fer un mapa, dintre d’una empresa, dels 
riscos psicosocials que existeixen. Aquest és el model estàndard, i n’hi han d’altres, 
que tampoc ara no m’hi estendré –en tot cas, podrem comentar-ho.

Sigui com sigui, podem entrar ja en les dades que hi han respecte a les enquestes 
que es fan als treballadors, enquestes per mostreig, a Catalunya i a la resta de l’Es-
tat. La darrera que hi ha a Catalunya és del 2010, que jo sàpiga; probablement això 
s’hauria de tornar a avaluar, no? I veiem perfectament que des del 2010 –en vermell 
hi ha el negatiu, per descomptat– hi hauria un augment de les exigències laborals, 
càrrega de treball, demandes; ha augmentat la percepció, eh?, per part dels treballa-
dors des del 2005, abans de la crisi, i el 2010, plena crisi.
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El mateix respecte al control. En aquest cas, ha disminuït la percepció de poder 
controlar com fas el teu treball: molt més augment de demanda, disminució de con-
trol. Aquí hi tenim un problema, no?

I l’estima, que és com el treballador se sent valorat, reconegut, i si aquell lloc de 
treball li resulta satisfactori, doncs..., aquí també podem veure que, lògicament, de-
penent de les característiques contractuals, empitjora, no? –els autònoms estan pit-
jor que els treballadors amb contracte indefinit. I hi tenim el gran problema històric, 
que no s’acaba de resoldre, que són les dificultats de compatibilitzar, especialment en 
les dones, el treball i les tasques domèstiques i familiars. Hi ha unes diferències, bé, 
molt, molt importants. Això és 2010, però no crec que hagi millorat molt, eh?

Llavors, si anem a l’enquesta espanyola –aquesta és més recent, 2015, per això 
la presento–, també veiem que del 2005 al 15 –són deu anys– ha augmentat la sen-
sació d’haver de treballar en terminis cada vegada més ajustats i a gran velocitat, i 
una cosa important, que la porto aquí a col·lació, que és justament com el treballa-
dor enquestat, en diferents àmbits laborals, creu que està influint el treball en la seva 
salut. Aquí no parlem de salut mental; una part és salut mental... Les persones som 
ens, diguéssim, biopsicocomunitaris, no?, i, per tant, tot està integrat, però el 37 per 
cent creuen que el treball els està influint en la seva salut de forma negativa, i només 
el 8 per cent..., de forma positiva. Dades del 2015 arreu de l’Estat, eh?; això no crec 
que aquí sigui molt diferent.

Llavors, ja entrem en les recomanacions preventives. Jo estic intentant pensar 
en termes globals sobre com poder controlar l’estrès, com poder millorar la salut 
mental, global..., no estic parlant de trastorns greus ara, en aquest moment, sinó en 
general, no?, els que ens afecten a tots. I, bé, hi ha una sèrie de recomanacions: lògi-
cament, intentar disminuir, en la mesura que es pugui, les càrregues de treball, que 
siguin més controlades, i el ritme de treball en si mateix, no?

Fer una avaluació periòdica de les condicions psicosocials de les empreses o del 
clima laboral; a vegades són coses que estan bastant relacionades les unes amb les 
altres. Això teòricament és obligatori –teòricament és obligatori–, però quan mirem 
quantes empreses realment estan fent les avaluacions dels riscos psicosocials..., l’úl-
tima vegada que ho vaig mirar la cosa estava entre el 3 i el 4 per cent, no? I, clar, 
hi ha moltes pimes –hi ha moltes pimes. Segurament les empreses grans, i ja no 
diguem les multinacionals i tal..., això potser ho tenen..., cadascú ho fa a la seva 
manera, però perquè també els interessa: ells saben que si la gent no té tant estrès, 
doncs, també rendirà més. Però, clar, tot el teixit empresarial més petit és una mica 
allò que en diuen «territorio comanche», no?, o sigui, no se sap massa..., cadascú fa 
el que pot, d’acord? El que pot o el que vol, no?, però...

Bé, prevenció de la violència laboral externa i interna. Problema: quan es fan 
enquestes a nivell europeu i a nivell espanyol, més o menys un 10 o un 12 per cent 
dels treballadors diuen que han sofert algun tipus de violència: assetjament sexual, 
assetjament moral o psicològic, i violència, amenaces físiques, sobretot els que han 
d’atendre gent, usuaris, etcètera, no? Desgraciadament, està augmentant. Probable-
ment té a veure amb l’augment de violència que pot haver-hi a la societat en general, 
eh? Per tant, això és un problema i s’ha de vetllar, i s’han de fer protocols, etcètera.

Treball en equip, si es pot, o, com a mínim, un equip de treball organitzat, eh?, 
i un bon lideratge. La formació dels càrrecs intermedis..., com a mínim, garantir el 
respecte, que ja és molt, eh?, i, a més a més, un bon lideratge. Són un tema clau, no?

Possibilitat de formació i promoció, el tema de l’equilibri entre la vida fami-
liar i el treball, i, en tot cas, també, si es pot, tècniques específiques de prevenció 
de l’estrès, i tractament dels treballadors afectats. Això és un tema delicat, perquè, 
clar, les empreses potents tenen a vegades dispositius específics pagats per la ma-
teixa empresa –això és molt americà, diguéssim– per atendre els treballadors amb 
problemes d’alcoholisme, de drogues, de salut mental i tal. I moltes vegades tenen 
bastants recursos i ho poden fer, però, clar, això, si ens n’anem més en aquesta línia, 
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pot segmentar la població. O sigui, si estàs treballant en una bona empresa..., i fins 
i tot podries tenir una bona cobertura sanitària i de salut mental, etcètera, perquè a 
l’empresa li interessa; però si no estàs treballant en una empresa d’aquestes caracte-
rístiques, doncs, bé, si continuessin les retallades i tal, això seria molt més compli-
cat. Bé, el poso sobre la taula, aquest tema.

Llavors, aquí jo em limito a..., bé, hi he fet una mica de canvi, però hi ha un estudi 
europeu que diu que les empreses han d’intervenir i posicionar-se també per cuidar 
la salut mental dels treballadors, eh? A Europa hi ha bastantes iniciatives –moltes, 
evidentment, són empreses grans i tal–, a Austràlia, a Nova Zelanda... I, bé, tot això 
té a veure amb que els problemes i les malalties mentals estan augmentant a tot Eu-
ropa i són una causa creixent d’absentisme; que els costos de l’absentisme relacionat 
amb la salut mental són més elevats que qualsevol altre tipus de malaltia –no vol dir 
que hi hagi més episodis de baixa, però sí que les baixes són més llargues per pro-
blemes de salut mental, eh?–; que els canvis en la naturalesa del treball estan donant 
lloc a un major estrès i més problemes relacionats amb la salut mental –canvis per 
la mateixa dinàmica del treball, canvis perquè cada vegada, doncs, s’introdueixen 
més factors tecnològics cada vegada més complicats, sobretot en treballadors que ja 
tenen una certa edat, que és difícil que s’hi puguin adaptar.

I llavors diuen que l’entorn de treball és un entorn particularment adient per in-
tervenir en la promoció de la bona salut mental –l’entorn de treball. Que el treball de 
qualitat promou la bona salut mental –lògicament. Que la legislació obliga a contro-
lar l’estrès de treball; això és una cosa que realment hi ha alguns països que es pre-
nen molt, molt seriosament, no? Finlàndia, Holanda..., s’ho prenen, des de fa temps, 
molt seriosament, eh?, que l’estrès de treball, doncs, s’ha d’intentar prevenir, la qual 
cosa vol dir..., a vegades no ho aconsegueixen, eh?, però com a mínim fa molt temps 
que hi estan treballant.

La gestió de la reincorporació a la feina és cada vegada més una responsabilitat 
de l’ocupador en molts països. Això és un tema molt important, que és el retorn a la 
feina després d’una malaltia mental més o menys greu, quan en porta temps, 
la persona, desvinculada. I el que passa és que has de passar, com a malalt, d’estar 
a casa sense fer re a estar a la feina al cent per cent, perquè les empreses exigeixen 
molt. Aquesta falta de transició, aquesta falta d’adequació al lloc de treball, fa que 
a vegades fracassin, diguéssim, aquestes reincorporacions després d’una depressió, 
per exemple, i tal, no? Per tant, hi ha d’haver o hi hauria d’haver una sensibilització 
en aquest sentit.

I, bé, finalment, dir que moltes empreses consideren que cuidar la salut mental 
dels treballadors d’una manera global és eficient econòmicament, eh?, perquè, al cap 
i a la fi, els empresaris no inverteixen en les coses si no són eficients. Ells han com-
provat que sí, i hi ha estudis d’algunes empreses punteres, no?, com British Telecom 
i algunes d’aquestes que ho han mirat, així, en pla..., evidència científica clara, no?

Bé, aquesta seria la primera part, sobre el tema de la prevenció, podríem dir, en 
termes generals. Llavors, jo ara entraria ja, breument, en la qüestió de la inserció 
que té a veure amb la rehabilitació dels..., aquí estem parlant ja de malalts mentals, 
en principi, més greus, eh?, que s’han desvinculat o no han entrat mai al mercat la-
boral, i, per tant, doncs, la tasca és d’una extraordinària complexitat, però molt im-
portant, no?

Tot això depèn de la disposició de la persona: el primer axioma és –sembla una 
mica ingenu, eh?, però...– dir-li, a aquella persona que té aquest problema: «Vostè 
realment vol treballar?, vol fer aquest esforç?» Perquè moltes d’aquestes persones, 
pel que sigui, doncs, ja tenen una pensió, encara que sigui senzilla o..., i, bé, estan 
en un estat que no volen treballar, el que és treballar pròpiament (l’orador riu), o no 
estan encara en una fase per fer aquest pas, la qual cosa no vol dir que estiguin tot el 
dia a casa, ni molt menys, no? Per tant, treballar és molt important, però hi ha d’ha-
ver una predisposició i unes ganes. Es pot treballar, per motivar-se, no?
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Llavors, evidentment, depèn dels coneixements que té la societat sobre el tema 
de trastorns mentals. De l’estigma: l’estigma persisteix, i fa que molts ocupadors cre-
guin que realment una persona amb una depressió major, amb un trastorn bipolar 
o..., bé, l’ocupador no sap si té això o allò, eh?, perquè, en principi, se suposa que tot 
això és confidencial, però si ja ha fet moltes baixes i tal, doncs, tindrà problemes i 
més val deixar-ho córrer, eh? Bé, per tant, hi ha d’haver un cert compromís, podríem 
dir, recolzat per l’Administració, però també ètic, de les empreses, en certa manera. 
Clar que moltes empreses ja tenen ajuda, no?, ja ho saben, vostès.

Bé, després hi ha altres aspectes, no?, l’entorn familiar, com dona suport; el tema 
de les pensions, que a vegades és segurament molt rígid, per poder compatibilitzar el 
cobrament de la pensió amb un treball, eh? Tot això és una cosa que s’ha de revisar.

Aquí presento simplement un esquema, no?, que és l’esquema que va des de 
l’acollida inicial del cas... Normalment aquests casos són derivats per la xarxa de sa-
lut mental, i mantenen, per descomptat, i han de mantenir contacte amb la xarxa 
de salut mental, i són acollits per alguna agència que es dedica a intentar inserir la 
persona que té aquest tipus de problemàtiques a dintre del món laboral. I, a partir 
d’aquí, doncs, bé, es valora quin és el seu perfil professional; junt amb els professio-
nals de salut mental es valora també quines són les seves possibles evolucions pel 
trastorn mental que té, i, a partir d’aquí, s’orienta i es fa un disseny d’un itinerari, 
no?, bé, es va construint aquest itinerari.

Moltes vegades s’ha de fer una espècie de formació prelaboral, diguéssim, per 
intentar que visqui l’experiència en condicions de seguretat abans de passar al món 
laboral pròpiament dit, i, per descomptat, se n’ha de fer un seguiment, i, finalment, 
doncs, passar a la inserció quan es troba una empresa que hi està disposada i tal. Aquí 
hi ha el tema del nínxol de les empreses que volen col·laborar amb aquesta inserció; 
empreses normals, diguéssim, i altres empreses, diguéssim, de treball més protegit, 
no? L’experiència de treball protegit, evidentment, sempre havia existit més per a les 
persones amb retards mentals o problemes cognitius, no tant per als malalts mentals 
pròpiament dits.

Molts d’aquests processos són reeixits, i nosaltres el que creiem, en tot cas, és 
que, bé, el model és adequat, però s’han d’invertir més recursos per poder inserir 
més malalts o persones amb problemes mentals o psicològics perquè el treball, 
doncs, pugui ser preventiu i sanador, no?

És veritat que en el Pla integral de l’atenció a les persones amb trastorn mental 
2016-2020, que s’ha presentat fa poc, hi ha una línia estratègica que fa referència a 
això. Per tant, semblar ser que l’Administració, jo diria que d’una manera..., entenem 
que decidida, per primera vegada, es vol prendre seriosament aquest tema, està en 
les seves línies estratègiques. I s’ha dit que, bé, s’ha d’adaptar el model d’inserció 
a les característiques actuals; millorar el suport al mercat ordinari de les empreses; 
promoure i potenciar la prevenció en els entorns laborals, amb especial atenció a la 
pèrdua del lloc de treball, que això s’ha de veure com es fa, perquè és el gran pro-
blema dels trastorns mentals relacionats amb el fet d’estar aturat, eh? Això, de per 
si, segurament requerirà un abordatge, doncs, específic, no?

Bé, i ja per anar acabant, nosaltres pensem que l’estructura del pla segurament 
està molt bé, però que calen una sèrie de coses, no?, com dotar de mitjans i articular 
recursos i interrelacions els diferents agents per augmentant l’eficàcia dels recursos 
d’inserció ja existents –bé, organitzar-ho, definir-ne els rols i, sobretot, treballar en 
xarxa–; analitzar els models que ja hi han –hi ha models d’èxit, evidentment–, quin 
impacte, quin resultat han tingut; articular els serveis i activitats d’inserció socio-
laboral amb els de salut –per descomptat, no?–; i un tema cabdal, que és estendre-ho 
a tot el territori de Catalunya, perquè en això hi ha diferències, hi ha alguns territo-
ris en què realment hi ha més possibilitats que a d’altres, i això, doncs, a poc a poc 
s’hauria d’anar articulant i homogeneïtzant.
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Flexibilitzar el tipus de contractació facilitant contractes, per exemple, de mitja 
jornada, contractes parcials, sense que això suposi pèrdua d’estabilitat –hi ha molts 
pacients que no es poden adaptar a una jornada completa, per descomptat–; flexibi-
litzar la compatibilització amb el cobrament d’una pensió –perquè moltes vegades, 
doncs, realment, si tenen una invalidesa absoluta, no poden treballar, eh?–; garantir 
que les persones amb trastorn mental adquireixin els salaris mínims en el mercat 
protegit –perquè hi ha moltes empreses del mercat protegit que realment els salaris 
que donen són molt, molt minsos. Bé, això serien una sèrie d’idees que nosaltres 
proposem, no?

I, finalment, efectivament, hi ha models d’èxit, no?, com són totes les OTL, que 
estan dirigides i pagades per la Diputació de Barcelona. Això és la província de Bar-
celona; hi ha algunes illes en les quals no n’hi ha, d’OTL. I sí, efectivament, hi 
ha una praxi bastant correcta en aquestes, però el problema que hi ha i que comen-
tàvem abans és que hi ha poques places. Per exemple, a Sabadell, que jo sàpiga, hi 
ha trenta places, eh?, per a tota la població de malalts mentals inseribles –no tots ho 
són, segurament, no?–; en aquest sentit, doncs, no és suficient.

Per tant, una mica és dir: «Escolta, aquest és un model important, això serveix», 
però s’ha de poder avançar perquè això sigui realment significatiu, que no sigui pu-
rament... Bé, no estic dient que sigui un pla pilot, eh?, no és que pensi això, però, bé, 
s’ha d’anar en aquesta línia, d’anar augmentant els recursos; perquè, bé, és així, o 
sigui, si pensem en els trastorns mentals severs o greus, probablement..., què seria, 
un 2 per cent de la població? (Veus de fons.) Al voltant d’un 2 per cent; per tant, és 
molta gent, eh?

I, clar, si pensem que el treball és rehabilitador, doncs, bé, s’ha de poder anar 
concretant tenint en compte –és veritat– la realitat del país, no?, que hi ha uns nivells 
d’atur molt importants. Llegia alguna cosa dels plans que tenen a Austràlia, que allà 
pràcticament no hi ha atur, i, bé, realment hi ha moltíssims més recursos, les empre-
ses realment sembla ser, pel que diuen, que hi estan bastant compromeses, etcètera. 
Però, clar, són (l’orador riu) realitats diferents.

Bé, doncs, jo ho deixaria aquí. A veure si podem parlar-ne.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara tenen torn els grups parlamentaris. Inten-
tem..., certa brevetat per agilitzar la comissió. Té la paraula la senyora Elisabeth Va-
lencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gràcies. Gracias, president. En primer lugar, queremos agradecer, como siempre, 
la comparecencia de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut 
Mental. Gracias por su trabajo y por la presentación de este informe, que nos permi-
te realizar un análisis y desgranar la situación actual de la atención a la salud mental 
que tenemos en Cataluña.

Entrando ya en el informe y la exposición de datos, es evidente que se han veni-
do realizando recortes desde 2010 en el Departament de Salut que repercuten en la 
atención a la salud mental. Han sido diferentes recortes en atención comunitaria, tal 
como se indica en su informe, en adultos, en atención a la salud mental e infantil, en 
la atención a la drogodependencia... Reconocemos que hay un plan de actuación y 
que se ha anunciado inversión por parte del departament, pero queremos preguntar-
les si desde su perspectiva y trabajo diario consideran que vamos a conseguir rever-
tir los recortes que se realizaron ya en el 2010 y que han venido siendo constantes 
desde esta fecha hasta ahora.

Nos preocupa, por otro lado, el elevado gasto en fármacos, precisamente en un 
momento en el que se anuncia a bombo y platillo que vamos hacia un modelo de 
atención de salud mental comunitario.



DSPC-C 448
8 de juny de 2017

Sessió 14 de la CTR  39 

En cuanto a la afectación de la reducción –ahora, cambiando de tema– presu-
puestaria del personal que trabaja en la atención a la salud mental, vemos que nos 
faltan datos. Aquí se han presentado datos del 2010, y esto lo vemos bastante grave, 
porque si no tenemos datos difícilmente podemos corregir políticas públicas.

En cuanto a la reducción presupuestaria, es evidente que está relacionada con 
la reducción de personal y la sensación que tiene este personal de que tiene mucha 
carga de trabajo, que no sé si puede asumir. Si puede ampliar este aspecto..., por-
que parece ser que la percepción que tiene el personal desde los diferentes centros 
es bastante, bueno, preocupante, e indica una sobresaturación del sistema de salud.

Por otro lado, nos preocupa –y se hace evidente en su informe– la falta de trans-
parencia, la opacidad en relación con todos los datos relativos al personal. Y, bueno, 
ya lo he indicado, pero es que, si no tenemos datos, difícilmente desde aquí pode-
mos corregir políticas.

Hemos podido ver que en este informe se hace referencia, como fuente, a pre-
guntas parlamentarias. Nosotros nos alegramos de que se haga referencia a estas 
fuentes, pero pensamos que, precisamente, si hubiera transparencia, y si estos datos 
se pudieran obtener directamente desde el Govern de la Generalitat, pues, no haría 
falta que ustedes basaran su informe en datos que se proporcionan desde este Par-
lament, aunque sí queremos enfatizar que nosotros estamos aquí para controlar la 
acción de gobierno.

En relación con la salud mental infantil, bueno, como se ha venido denunciando 
y lo ha denunciado el Síndic de Greuges, faltan recursos en relación con la detección 
de los problemas de salud mental y en cuanto al tratamiento de los trastornos men-
tales. En situaciones de pobreza infantil, la incidencia de problemas de salud mental 
se manifiesta en mayor cantidad, y la falta de recursos comporta retrasos en la lista 
de espera. En los menores tiene consecuencias directas, esta lista de espera, en su 
salud mental y en la atención que se proporciona a estos menores.

Era evidente que había que hacer una fuerte inversión en la salud mental infantil, 
el síndic también –bueno, es lo que he indicado– lo ha venido denunciando en dife-
rentes ocasiones. Había que incrementar los CSMIJ, que son un recurso que funcio-
na y que habría que incrementar. Le queríamos preguntar si le parece que, también 
en relación con la salud mental infantil, la inversión que se ha realizado conseguirá 
revertir la situación de sobresaturación que existe en los centros.

Nos preocupa también el análisis que se ha realizado de los recursos y de la in-
versión en diferentes barrios de la ciudad de Barcelona, la desigualdad entre los di-
ferentes distritos. Vemos una correlación entre la pobreza y el incremento de proble-
mas en salud mental. Entonces, esto, si lo vemos en la principal ciudad de Cataluña, 
que es Barcelona..., nos preocupa, pues, lo que veremos en diferentes territorios. 
Evidentemente, nos faltan datos, pero vemos que no conseguimos llegar a cubrir es-
tos territorios. Por tanto, nosotros queremos garantizar prioridad presupuestaria allí 
donde se necesita; no nos conformamos con una gestión ineficiente, desde nuestro 
punto de vista, de los recursos.

Volviendo al tema del personal, reiteramos que necesitamos más transparencia 
en relación con las empresas proveedoras y el personal de los servicios. Esto lo com-
partimos y lo vemos muy importante. Además, en su informe nos alertan de que no 
se cumple la propuesta de mínimos realizada en 2010 de tener una proporción de 
personal mínima por cada cien mil habitantes. Nos gustaría que nos ampliaran más 
esta cuestión.

Para nosotros es elemental que hay que acabar con este enfoque que tenemos 
en salud mental hospitalaria y realizar más trabajos en relación con la prevención. 
Y también se está realizando una prescripción de psicofármacos que nos parece 
alarmante. Pensamos que debemos tener un enfoque interdepartamental para aten-
der a la salud mental, desde departamentos implicados como Salud, como Afers 
Socials, y pensamos que es evidente que debemos ir hacia un modelo comunitario, 
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pero para eso es evidente que tenemos que reforzar los equipos de atención y el per-
sonal que trabaja en los diferentes servicios de salud mental.

También queríamos hacer énfasis en que el modelo comunitario no será posible 
si no reforzamos los equipos de atención primaria de los diferentes territorios.

Bueno, en resumen, pensamos que necesitamos más inversión; necesitamos, evi-
dentemente, más transparencia en los datos, porque tenemos datos del 2010, y es 
evidente que no podemos, como he indicado, corregir políticas públicas con unos 
datos que no están actualizados y que tienen siete años de retraso en la actualización.

Debemos atender las zonas más vulnerables, y hay que evaluar la eficiencia del 
sistema basándonos en datos del mismo sistema y cruzando datos para evaluar, 
pues, que realmente se está realizando un trabajo eficaz.

Gracias por su informe. Esperamos trasladar esta información e iniciativas par-
lamentarias, y agradecerles otra vez su trabajo.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies. Ara té el torn de paraula el Grup Socialista, el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies. Donar les gràcies, com no pot ser d’una altra manera, als comparei-
xents, que avui ens exposen aquí un informe que ens van enviar, i ens l’exposen 
amb dades gràfiques que podem compartir durant una bona estona. Jo bàsicament 
em centraré en temes de salut i treball, perquè és el tema que més porto per mà; els 
temes de salut estrictament no són del meu àmbit de competència. Per tant, m’he de 
centrar en aquest tema.

La primera reflexió a la que em porta la seva compareixença és evident, no? Hi 
ha menys pressupost per a salut mental..., quant més cal que n’hi hagi, de pressu-
post per a salut mental, veient que incrementa el nombre de persones que han de ser 
ateses? Ho sabem també a nivell, diguem-ne, social, ja no només de dades, sinó que 
ho veiem com una problemàtica que va creixent, i, en canvi, tenim menys recursos. 
Això és una mica el que hem vist en diversos departaments, que tampoc se n’escapa 
en el tema de la salut mental.

Però el que sí que sorprèn més és el que vèiem a la seva presentació, que hi han 
menys recursos on més calen, no? Això ja és una altra dinàmica diferent, també. 
Barcelona és un cas paradigmàtic no només en temes de salut mental, sinó en temes 
de salut en general, i també ho veiem quan hi ha unes diferències brutals entre bar-
ris, entre districtes, i això és preocupant, no? Creiem que en temes de salut mental 
seria interessant veure per què passa aquesta dicotomia: o sigui, sabent que hi ha 
un problema més greu en una situació determinada, no invertim més recursos en 
aquella zona, no?

A més, al tema de salut mental s’hi afegeixen nous fenòmens que potser abans no 
hi eren, i que comencen també a créixer: tot el que té relació amb el tecnoestrès, tot 
el que està relacionat amb les noves tecnologies, que és un tema que se’n parla, di-
guem-ne, relativament poc encara, que no se’n sap molt, però que és evident que ge-
nera distorsions en el comportament que encara estan inclús per conèixer, no? I tam-
bé volia saber què ens poden dir d’aquest fenomen, que també està a l’alça, no?

I també una dada que m’ha sobtat: comentaven l’increment de l’absentisme, que 
tornava a repuntar, juntament amb la crisi, no?, i que una mica entra en contradicció 
amb el que alguna vegada ens havien dit en aquest Parlament, que també hi havia un 
increment del presentisme, és a dir, al revés, no?, la gent que va a treballar tot i tenir 
una malaltia, bàsicament perquè el mercat de treball està com està i la gent no se la 
vol jugar, i va inclús malalta a treballar. Per tant, volia que també ens aclarís una 
mica com està aquest tema, si infla la declaració de malalties o no, com ho veuen 
també des del punt de vista de salut mental.
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Una dada que han donat que jo crec que és esfereïdora és la dada del 37 per cent de 
la gent que creu que el seu treball els afecta negativament en la seva salut. Jo crec que 
aquesta dada és demolidora, no? I crec que aquí cal gratar una mica per veure què està 
passant en aquest model de societat que estem creant, i també en el mercat de treball, 
com és que es generen aquest tipus de dinàmiques, no?

I, per últim, és evident que si volem comparar salut mental i mercat de treball 
en el nostre país, en aquest cas, hi entren molts fenòmens, és evident, no només és 
un tema de salut, sinó que és un tema del mercat de treball com és, de les relacions 
laborals com són, no? Si ens volem comparar amb Finlàndia, i abans amb Holanda, 
on el mercat de treball és totalment diferent, amb la qual cosa és impossible intentar 
traçar una línia paral·lela, no?..., però és evident que es genera un mercat de treball 
precari, que explota els treballadors, i, per tant, també això té una afectació directa 
sobre la seva salut mental.

També, no fa gaire parlàvem amb unes cambreres de pis, un col·lectiu especial-
ment afectat per la precarietat, que ens deien que sentien, diguem-ne, que la seva au-
toestima havia sigut dinamitada, perquè el que havien fet bàsicament és subcontrac-
tar-les, expulsar-les de l’empresa mare. I, per tant, un fenomen que laboralment potser 
és un canvi de contracte i poca cosa més, no?, afecta directament la seva valoració i 
la manera com estan elles, com se senten en la seva feina. Per tant, són fenòmens a 
vegades difícils de fer tangibles, però que afecten directament les relacions laborals.

Bàsicament, aquestes són les meves preguntes, i espero que en puguem aclarir 
alguna cosa.

El vicepresident

Gràcies. Té la paraula, pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, la diputada Gemma 
Lienas.

Gemma Lienas Massot

Moltes gràcies, i moltes gràcies per l’exposició al senyor Marfà i al senyor Ma-
riné. Han estat molt interessants, molt il·lustratives, i també –he de dir-ho– molt 
aclaparadores, les dues intervencions. I dic que m’he sentit aclaparada, i no és la 
primera vegada, en aquesta casa, perquè la impressió que em deixen moltes de les 
compareixences, com ara les de vostès, és que els efectes de la crisi i les retallades 
han estat devastadors.

Però el més greu és que sembla difícil, revertir aquesta tendència, perquè les con-
dicions –per exemple, les laborals o les econòmiques o les socials– de màxim indi-
vidualisme, per exemple, en contraposició amb el model que vostès propugnen, que 
és, penso jo, de sentit comú, però que va en contra del que és la nostra societat, que és 
aquest model comunitari..., jo penso que sembla que aquestes condicions han arribat 
amb la crisi però que estan aquí per quedar-s’hi, desgraciadament.

I això té relació directa amb el capitalisme galopant que impera i amb aquesta 
cursa desbocada per més beneficis, més creixement, i també crec que té a veure amb 
el ritme desenfrenat que hem imprès a les nostres vides com a conseqüència d’això 
que deia abans i també com a conseqüència de les noves tecnologies, per exemple, 
i d’altres factors.

I dic això perquè, estant totalment d’acord amb el que han exposat, veig que el 
canvi hauria de passar no només per reorientar..., per saber tractar d’una manera o 
per aplicar aquest treball comunitari a la salut mental, sinó pràcticament per tot, en 
tots els ordres. I, tot i que ho veig molt desitjable, ho veig també molt difícil.

Algunes preguntes per al senyor Marfà. Vostè deia: «És realment una prioritat, 
la salut mental?» La veritat, a mi mai m’ho havia semblat. Tinc la sensació que en 
aquesta legislatura –jo no havia estat mai en cap altra legislatura– he vist que s’han 
mogut coses, i que hi ha un interès que abans jo no havia percebut en la salut men-
tal. Per tant, potser sí que alguna cosa es mourà, potser sí que ara es veu com una 
necessitat.
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Després, ha parlat de les dades. D’això ens n’hem queixat moltes vegades: no te-
nim dades, no de salut mental, sinó de pràcticament res, però em sembla que sí que 
hi ha organismes que acumulen dades. Per tant, seria bo que hi hagués transparència 
en les dades i que les poguéssim tenir i que es poguessin creuar. Per exemple, m’ha 
sorprès moltíssim que estiguin tractant potser membres d’una família, d’una matei-
xa família, i que no es pugui saber..., és a dir, que no sàpiguen que estan tractant els 
adults i a la vegada els infants d’aquesta mateixa família. Això, de quina manera es 
podria resoldre? Perquè és que potser s’hi pot posar fil a l’agulla ja.

També m’agradaria saber si tenim dades de salut mental diferenciades per edats 
i per sexes, i també saber quina és la incidència que té en la salut mental de les do-
nes el fet que no hi hagi corresponsabilitat, perquè jo no vull parlar de que cal poder 
combinar les dues coses, sinó que el que cal és que hi hagi corresponsabilitat per 
part dels homes. I, per tant, m’agradaria molt saber si tenen dades sobre això.

També voldria saber si tenen dades sobre la salut mental materna, sobretot du-
rant l’embaràs i durant el primer any de vida, perquè he estat treballant amb una 
especialista en aquest tema i m’explicava que realment aquest problema és greu, en 
la mesura en què s’estableix un vincle..., és a dir, la dona que té una malaltia mental 
o un trastorn mental, sigui greu o sigui lleu, estableix el vincle amb la seva criatura 
de manera molt diferent.

Al senyor Mariné..., totalment d’acord pel que fa al sentit del treball, sempre que 
sigui digne, i en que, òbviament, el treball no és patogen o terapèutic en ell mateix, 
sinó que depèn de les condicions d’aquest treball. Però insisteixo que les condicions 
de vida i laborals que tenim –fruit, per exemple, de la reforma laboral i d’aquesta 
avarícia desmesurada– no sé si les canviarem, o almenys hauríem de canviar mol-
tíssimes coses.

Al Ple passat hi va haver una moció del Grup Socialista sobre els centres espe-
cials de treball, i el meu grup va fer esmenes sobretot adreçades justament a les per-
sones amb discapacitat mental i amb discapacitat cognitiva, perquè justament 
pensem que aquestes persones necessiten més ajuda, més protecció –si puc utilitzar 
aquesta paraula–, que les que tenen potser discapacitat sensorial o discapacitat fí-
sica. Ens hem trobat amb diferents problemes; ens hem trobat que hi ha hagut les 
retallades i que han minvat molt les ajudes, però també ens trobem amb un altre 
problema, que d’alguna manera va en la línia que vostè deia: molts dels centres de 
treball en aquests moments tenen ànim de lucre, quan abans no en tenien. I aquest 
ànim de lucre implica un estrès i implica una rapidesa que sobretot per..., és a dir, 
segur que no és bo per a ningú, però per a persones amb un trastorn mental, segu-
ríssim que no ho és.

Jo li volia preguntar per aquests... Vostè deia: «Analitzar models d’èxit.» Quins 
altres models d’èxit hi ha? Han parlat del model d’èxit finlandès pel que feia a l’es-
quizofrènia, per exemple. Quins altres models d’èxit hi ha? I de quina manera es 
podria conscienciar la població pel que fa a la malaltia mental, al trastorn mental, 
tant pel que fa a l’estigma com pel que fa a la inserció laboral d’aquestes persones?

I, per últim, hi ha una altra cosa que m’agradaria preguntar-li, que és sobre la 
prevenció. El nostre grup també ha insistit molt en la prevenció no només en salut, 
sinó també, per exemple, en infància, i voldria preguntar-li: hi ha alguna proposta 
immediata i factible que vostè ens pogués fer, per fer prevenció en salut mental?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Té la paraula el Grup del Partit Popular, el diputat Sergio San-
tamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Agradecer, como no puede ser de otra manera, la interven-
ción de los señores Marfà i Mariné, básicamente por la información, la información 
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pormenorizada y detallada que aportan a esta comisión, teniendo en cuenta, efecti-
vamente, que los datos hacen saltar todas las alarmas. Yo he recogido deprisa y co-
rriendo algunos que me han llamado poderosamente la atención, y, sobretodo, nos 
trasladan una profunda preocupación.

Se habla fundamentalmente de una falta de recursos, de recursos económicos, 
pero es que hay un dato que, de alguna forma, va íntimamente ligado, y en el ámbi-
to de la salud laboral tiene, por tanto, una mayor relevancia: es la falta de recursos 
humanos, que va lógicamente acompañada de la necesaria dotación económica que 
precisa la contratación de profesionales. Eso debe ser revertido con urgencia.

Porque, claro, los profesionales, que se ven desbordados ante la problemática que 
la salud mental está desarrollando en nuestros días, entiendo que tienen que incre-
mentar, después, el gasto farmacéutico. Yo creo que una cosa va íntimamente ligada 
con la otra. Es decir, si hablamos de datos..., de 195 millones de euros en gasto far-
macéutico cuando se confronta con los 82 millones de lo que es el sistema en sí y de 
lo que es el mantenimiento del mismo, se está poniendo sobre la mesa un exceso 
de psicofármacos que revelan que estas personas están siendo tratadas, hombre, no 
diré «deficientemente», pero..., con los recursos que se tienen.

Y quizá es la solución más socorrida, pero me da la impresión de que es una 
mala solución. Que, realmente, precisamente recurrir a esta solución puramente far-
macológica en ningún caso –en ningún caso– resolverá el problema. Y entonces, 
claro, eso lo pongo en relación..., y, en este caso, los dos psiquiatras lo han expuesto 
de forma muy correcta, que además eso se evidencia, como digo, en la falta de re-
cursos económicos. ¿Por qué? Pues, porque también han dicho que, por ejemplo, las 
plazas en los centros de atención son muy reducidas; se hablaba de Sabadell, de ese 
número tan reducido de plazas.

En definitiva, falta una infraestructura que vaya más allá, como digo, de atender 
el problema del día a día. Es decir, hay una planificación, quizá..., a lo mejor ahora 
parece –por lo que han expuesto ustedes– que podrá ser corregida o reorientada, 
pero..., no digo que lleguen tarde, pero cuanto antes mejor, porque lo que se 
está poniendo de manifiesto es que realmente hay una falta de dotación de recur-
sos económicos para abordar el problema de la salud mental en el ámbito laboral, 
por una enfermedad que es muy común en estos días y que yo creo que es un poco 
invisible o, por lo menos, difícil a veces de detectar con claridad, como es el estrés 
laboral.

Ese porcentaje –al que se han referido ustedes– de la población, cuando se le 
pregunta el efecto positivo del trabajo en sus vidas..., cuando se habla de esa influen-
cia negativa, en torno del 30, 35 por ciento, es para –como decimos coloquialmen-
te– hacérselo mirar, ¿no? Me parece que realmente es una cuestión que debe, como 
digo, preocupar, y mucho, en este caso a los responsables de la gestión pública a la 
hora, como digo, de tratar y de abordar el problema de la salud mental en el ámbito 
laboral.

Hago completamente mía, también, la calificación de que el trabajo es funda-
mental, pero el trabajo digno; eso es definitivo. Porque las condiciones de trabajo 
para que realmente no incidan negativamente en esa salud mental de los trabajado-
res deben ser condiciones aceptables, condiciones dignas, que, en definitiva, no per-
judiquen a la salud de las personas.

Y también me parece importante otro dato que han puesto sobre la mesa: la ne-
cesidad de más transparencia en cómo se gestionan esos recursos públicos. Es ver-
dad que los profesionales necesitan conocer con detalle esa planificación, esa orien-
tación, esa distribución de recursos, para que efectivamente sus opiniones –que son, 
en este caso, las que más deben ser tenidas en cuenta– acaben, como digo, inspiran-
do la ejecución de esos programas, y, al mismo tiempo, también la necesidad de una 
extensión territorial, porque si todo se concentra..., en este caso, ya sé que dan datos 
atinentes a la provincia de Barcelona y datos de la Diputación de Barcelona, pero si 
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se concentra en determinados núcleos urbanos, habrá mucha parte de las personas 
en el resto del territorio que queden desasistidas, y, evidentemente, eso en ningún 
caso debe producirse.

Y, por tanto, hoy me parece que se ha dado esa coincidencia, pero es especial-
mente interesante que ustedes comparezcan en esta comisión para exponer el estado 
de la cuestión, porque hoy precisamente –y es de ahora mismo– el Colegio de Médi-
cos de Barcelona acaba de emitir un comunicado suscrito por aproximadamente –un 
número importante– medio centenar de profesionales – encargados, en este caso, de 
emitir este informe por la junta de gobierno del Colegio de Médicos de Barcelona– 
que alertan del colapso inminente, de la situación crítica en la que se encuentran los 
centros de atención primaria en Cataluña.

Y dirán: «¿Esto tiene que ver con la salud mental?» Bueno, está poniendo de ma-
nifiesto el estrés laboral al que se están viendo sometidos los profesionales de la sa-
nidad en Cataluña, que repercute, además, en la atención primaria de la ciudadanía. 
Es de hoy mismo, y, como digo, es una nota, es un comunicado de prensa emitido 
por el Colegio de Médicos de Barcelona, que alerta de una situación crítica, de un 
colapso, si no inminente, muy próximo. Además critican –critican– que se hace un 
discurso político de que los recortes han sido revertidos cuando realmente ese dis-
curso político no casa con la realidad. Y se advierte, además, de que esos recursos 
se han visto disminuidos en más de un 20 por ciento.

Estamos hablando de profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, de la 
atención a las personas, centros de atención primaria, y estos profesionales se ven 
literalmente desbordados. Estas personas también padecen ese estrés que realmente 
afecta también a la salud mental de aquellos que precisamente tienen que, en la me-
dida de lo posible, velar por la salud de las personas. Y, por tanto, realmente es un 
problema que está ahí, que está latente, y que en algunos casos se ha mostrado con 
especial virulencia. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

Voy acabando, señor presidente. Quiero recordar los datos que en su día se 
publicaron en relación con los suicidios masivos que se produjeron en Francia por 
una política intencionada de desestabilización de sus empleados llevada a cabo por una 
empresa de telecomunicaciones, que ocasionó, en los años 2008, 2009 y 2010, cin-
cuenta y ocho suicidios. Es decir, hasta qué punto estamos hablando de un problema 
que, si no se aborda con la debida intensidad, puede llevar a situaciones como esta. 
En ese caso, incluso la fiscalía, en sus conclusiones..., la fiscalía en Francia llegó a 
la conclusión de que había una política perfectamente diseñada por la empresa para, 
de alguna forma, someter a ese acoso moral insoportable a sus trabajadores, que lle-
gó hasta este punto tan dramático al que me he referido. Por tanto, es un problema 
que no se puede minimizar, que no se puede desatender y que hay que abordar con 
prontitud.

Y, por tanto, mi única pregunta, porque me parece que de alguna forma es la cla-
ve de bóveda de esta cuestión, es cómo ustedes piensan que, desde la Administra-
ción y desde el ámbito que a ustedes les toca gestionar, se puede revertir realmente 
una situación verdaderamente preocupante en lo que afecta a la salud mental de las 
personas.

Nada más. Y perdone el exceso, señor presidente.

El vicepresident

Gràcies, senyor Santamaría. Té la paraula, pel grup de Junts pel Sí, la diputada 
Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, president. Molt bé. Benvinguts, el senyor Jordi Marfà i també 
l’Albert Mariné. La seva compareixença..., han estat dues parts molt, molt, molt di-
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ferenciades: una, a un nivell del que està passant aquí, a Catalunya, sobre els temes 
de salut mental, i l’altra molt més específica, sobre els temes de treball.

Mirin, no he entès exactament qui forma part d’aquesta plataforma en defensa a 
l’atenció de la salut pública de Catalunya –si vostès en formen part, com a professio-
nals, en aquest cas, perquè està vostè treballant en el CSMA de Badalona, i l’altre 
psiquiatre, en el Parc Taulí–, i, per tant, si en aquesta plataforma hi ha federacions, 
el Fòrum Salut Mental, la federació catalana de salut mental i moltes altres persones 
que en aquest moment estan treballant sobretot pel tema de la salut mental.

Per descomptat, agrair-los la seva feina, que és imprescindible i que, per tant, 
per descomptat, nosaltres valorem i agraïm. Saben perfectament –ho ha dit vostè– 
que la prioritat del Govern en aquest cas és sobre els pressupostos de salut mental, 
ja no és únicament i exclusivament un bla, bla, bla, sinó que hi són, els diners, que 
s’hi estan posant.

S’ha parlat de CSMA, però també hi han CSMIJ, i hi ha moltíssima, moltíssima, 
moltíssima feina, perquè diuen les enquestes o el..., com si diguéssim, que, a nivell 
europeu, Catalunya és un dels països diria jo en aquest moment que millor té plante-
jat el tema de salut mental, i que la xarxa de salut mental pública en aquest moment 
és molt millor que en molts altres llocs. I, per tant, costa..., i, tot i que ja els he dit 
que jo m’estic especialitzant en un tema de patologies duals amb violència, i se’ns 
escapa, eh?, però la gran majoria de les persones que pateixen salut mental tenen el 
recurs públic a mà.

Per descomptat, ens diuen que vostès el que volen aportar són experiències par-
ticulars –per descomptat. Sobretot en temes de salut mental no hi ha ningú igual, 
sempre hi ha aquest desequilibri a dintre de l’equilibri. Com saben, hi ha el pla inte-
gral de salut mental i addiccions, que jo no sé si vostès hi tenen accés o si vostès en 
poden fer el seguiment. Jo l’estic fent, personalment, des del Parlament de Catalu-
nya, de totes les reunions que es fan, de totes les accions que estan previstes i de qui 
participa en aquest pla integral de salut mental, que, com saben, està al Departament 
de Presidència i hi ha cinc conselleries que hi estan treballant. I, per tant, és interes-
santíssim tot allò que es pot escoltar no només de Treball –que ha posat vostè sobre 
de la taula–, sinó en temes d’Afers Socials i Famílies, també en temes de Justícia, 
també en temes d’Interior, també en temes dels drets i deures de les persones –per 
tant, també aquí l’ètica i la bioètica són importantíssimes, i també hi participen per-
sones i professionals d’aquest tema.

Per descomptat, saben que la millora de la salut i de la qualitat de vida de les per-
sones també ha estat pensada per aquest projecte i programa que és el PIAISS, que 
és que, d’alguna manera, totes les dades que tenen tant Afers Socials com Salut en 
aquest moment s’estan interrelacionant. La gran majoria de les dades ja les tenim; 
per tant, s’ha fet un esforç molt i molt important per tenir..., quan cliques en l’ex-
pedient d’una persona, tens allà tota la informació, ja no només de salut, sinó la de 
salut, la de benestar, la d’educació, i tot allò que en aquella persona la pugui afectar.

És un projecte i un pla que jo també he pogut seguir que els recomano que mirin, 
i si hi veuen alguna aportació..., doncs, estarem contents de tenir-la. Per descomptat, 
nosaltres estem d’acord que les prestacions públiques han de ser de qualitat suficient, 
i és la prioritat del Govern tenir-les a tot el territori. Si no és possible tenir-les a tot 
el territori, com si diguéssim, les referències seran molt clares, però..., és imprescin-
dible descentralitzar tots aquests temes.

Per descomptat, saben que tots aquests milions d’euros que aquesta vegada en 
el pressupost del 2017 hi ha –i ara no hi és, el diputat del Partit Popular...– són so-
bretot per a l’assistència primària, per a l’atenció primària. La gran majoria d’efec-
tius seran per a l’atenció primària, que són els que reben primer de tot la persona, 
per proximitat, i que després l’aniran derivant, no? Però, per descomptat, aquest és 
el tema.
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En els temes de retallades, també els vull fer saber –i suposo que vostès tam-
bé ho saben– que s’estan fent uns plans pilot a tot Catalunya, sobretot en temes de 
CSMIJ, que ens preocupen moltíssim. En aquest moment n’hi han set, per mirar 
exactament si els CSMIJ treballen tots en la mateixa direcció. Ho hem parlat també 
amb la diputada de Catalunya Sí que es Pot, en temes d’autisme, com els CSMIJ ac-
tuen davant d’un noi o noia amb autisme, si tots actuen igual, etcètera.

Saben també que, en aquests temes, tant psicòlegs com psiquiatres tenen dife-
rents maneres de veure quines són les pràctiques que s’han de desenvolupar, i, per 
tant, entenem també que hi han les psiquiàtriques típiques, però que cada vegada 
s’hi han d’anar posant també les psicopedagogues. Estem també, des del Govern, 
intentant mirar d’oferir, si més no, a totes aquelles persones que vulguin, una de les 
dues maneres de tractar-los, i, per tant, l’apoderament del pacient ha de ser molt i 
molt important.

Veig que vostè, senyor Marfà, treballa en el CSMA 2 de Badalona, i tampoc no 
sé exactament si aquest proveïdor..., si només actua el proveïdor de Badalona, és a 
dir, de l’institut personal de l’ajuntament o no, és a dir, si el proveïdor de Badalona 
és aquest únic o és dels altres. És veritat que..., per exemple, jo, que soc de Giro-
na..., a Girona està molt bé, perquè hi ha un sol proveïdor. I, per tant, ho tenim molt 
i molt bé i molt clar, perquè ho tenim tot allà mateix: un sol proveïdor, molta menys 
problemàtica de persones, molta més facilitat de tractar, molt més clar tot el que és 
el tema del PCI, i, per tant, de l’acompanyament –molt més. És a dir, en això ho te-
nim bastant bé.

És veritat que a Barcelona, amb aquests quatre grans nuclis, costa moltíssim, 
perquè cada un té els seus proveïdors, i estem parlant d’un pla integral de salut men-
tal que moltes vegades hi hem de demanar favors: «Escolta, si us plau, et passo l’un, 
et passo l’altre...», i, per tant... També els professionals ens ho expliquen, i estem 
intentant, d’alguna manera, que això no passi, i que, per tant, tots els proveïdors tin-
guin tots els drets i tots els deures.

Li recomano que, si verdaderament veu que hi ha poca transparència, ho digui 
amb noms i cognoms. És imprescindible que no es digui així: «Hi ha proveïdors que 
no són transparents.» No pot ser, eh? Estem en seu parlamentària, i, per tant, aques-
tes generalitzacions poden provocar, en algun moment, una mica de por o una mica 
de..., què estan fent, no? És a dir, jo li demano..., no aquí, però sí que ens faci arribar 
exactament quins creu vostè que estan, en aquest moment, tenint poca transparèn-
cia. Acabem de publicar un bon govern en adjudicació de serveis, en com la Gene-
ralitat pot controlar tots els concursos públics, qui s’hi presenta, qui no s’hi presenta, 
i, per tant, totes aquelles empreses que no ho fan o que tenen vostès algun símptoma 
de que no funcionen, doncs..., que ens ho diguin.

Dir també que, per exemple, ara s’està posant també –fa dos mesos o tres mesos 
que funciona– el que és l’hospital de dia i l’hospital a domicili, i la veritat és que 
està funcionant molt bé. És una prova pilot, també, però que funciona molt bé, a tra-
vés de l’Hospital de Sant Pau. Metges i psiquiatres van a casa de la persona que té 
un trastorn mental sever per no haver-la d’ingressar: hi ha números de telèfon d’ur-
gències, assistència absoluta a la família –per preguntar-los com estan, què fan, què 
necessiten–, i, a més a més, directament amb l’hospitalització de dia, que és de nou 
a cinc, en què la persona pot estar tranquil·lament allà cuidada i amb tot el suport 
possible. És veritat que, des del Parlament, demanarem que això ràpidament s’esten-
gui pel territori, però de moment funciona i funciona molt bé.

Hi insisteixo –i estic absolutament d’acord amb vostè–: cal que la família sigui 
acompanyada, sigui assessorada. Nosaltres fa molt poc hem creat una associació 
d’aquests malalts duals tan complicats, i ens hi han ajudat moltíssim el fòrum i la 
Federació Salut Mental, en què estan assessorant a tots els familiars d’una manera 
–de veritat, eh?, tant jurídicament i emocionalment com, fins i tot, d’acompanya-
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ment–, he de dir, admirable. És veritat que hi han molts problemes, però sempre hi 
ha algú. I, per tant, nosaltres hem anat directament a buscar el que ja existeix.

Mirin, pel que fa als temes de benestar, saben vostès que estem intentant de totes 
les maneres des del Govern que els temes comunitaris funcionin. Entenem que no 
està del tot resolt, però hi ha residències, hi ha atenció diürna, hi ha pisos amb suport, 
hi ha llars residència de llarga estada, hi ha pisos tutelats o compartits –a més a més, 
amb ambulatori de supervisió–, hi ha centres de rehabilitació, hi ha clubs socials, hi 
ha clubs de treball i hi ha la PCI. És a dir, a mi m’agradaria, si més no, que busqués-
sim, en totes les coses que se’ns escapen..., mirar d’anar encabint a totes aquelles per-
sones en aquest ventall de serveis que jo li estic dient..., quins verdaderament falten.

M’ha sobtat una mica barrejar i posar tot en un sac el que és la salut mental. No 
és el mateix una persona amb un trastorn bipolar que té una descompensació, i que, 
per tant, necessita tres, quatre, cinc, sis o set mesos per poder-se rehabilitar, i, per 
tant..., impossible tenir una feina, sí una ocupació –sí una ocupació–, i hi insisteixo 
en el tema «ocupació», com una persona que en un moment té una depressió o, en 
un moment determinat, una esquizofrènia ben portada o una esquizofrènia que 
en un moment, per l’entorn familiar, per l’entorn social, per l’entorn econòmic...

Per tant, m’agradaria també que vostès, que en saben molt més que nosaltres, 
també ho especifiquessin. No cal posar etiquetes, però és que no crec que siguin els 
severs, els greus, els que volen cuidar-se voluntàriament, els que involuntàriament 
no..., i que, per tant, acaben vivint al carrer o fent malifetes, i, per tant, en la presó. 
A mi em sembla que..., els agrairia –i els hi dic des de la meva absoluta ignorància, 
o no tanta– que ens ajudessin, no?, a mirar aquests temes de salut mental, que, la 
veritat, són molt complexos i molt diversos.

Jo, només insistir en que tant empresaris com companys, treballadors i la gent 
de la societat necessitem més educació, més formació, com podem acompanyar les 
persones que en un moment determinat estan passant..., la sensibilitat, les bones 
pràctiques, conscients de les conseqüències, però també dels beneficis que aporten 
totes aquestes persones.

I les preguntes eren aquestes: qui forma part d’aquesta plataforma; si tenen vos-
tès contactes amb altres associacions, altres plataformes, la Federació Salut Mental, 
i si han tingut vostès contactes directes amb els departaments.

I, per descomptat, em poso a la seva disposició per explicar-los o per fer-los par-
tícips de tot allò que s’està fent en el pla integral de salut mental.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Per contestar les preguntes o aclariments o el que considerin, 
ja saben que hi poden participar tots dos. Tenen la paraula.

Jordi Marfà Vallverdú

Voldria contestar a la senyora diputada Casamitjana, bé, perquè ha fet unes pre-
guntes molt concretes, i una d’elles és qui forma part de la... Doncs, aquí ho tenim 
(l’orador mostra una imatge): són totes aquestes entitats, que s’hi han adherit, i, d’al-
guna manera, com dèiem, és una adhesió a títol individual. Les persones que tenim 
interès en defensar el model de qualitat d’atenció sanitària –és que aquest és un cert 
«lio»–, d’atenció pública sanitària de qualitat, bé, vam fer aquesta plataforma.

Dir-li també que el document és dels primers mesos del 2016; per tant, hi han 
tota una sèrie de qüestions que segurament han anat evolucionant, en aquest temps. 
Però també dir-li que és una mica el que esperem, no? Sí que ja sabem que... A més, 
a Girona –bé, el mateix conseller s’hi ha referit– hi ha una perspectiva de tractament 
d’atenció comunitària molt bona, però, com també vostè ha dit, és un sol proveïdor, 
i la situació aquí no permet que hi hagi el que sí que passa als altres llocs, que és a 
vegades la terrible desigualtat o inequitat.
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I això ho lligo amb el que ha dit abans dels proveïdors. No és que diguem que 
hi ha proveïdors que no són transparents, sinó que no ha sigut possible saber quin 
tipus de contracte s’ha establert amb segons quines institucions, i només s’han sabut 
els contractes que s’han establert amb els CSMA i CSMIJ, que són públics i es po-
den veure. Llavors, en les altres institucions això no és possible. Llavors, la idea és 
que la transparència pugui arribar a tot. És a dir, la idea seria: com podem resoldre 
aquestes inequitats, aquestes desigualtats, que hi són.

El model està molt bé. De fet, fa com deu anys que ja es va plantejar el pla di-
rector, el primer pla director, que hi vam participar tot un grup de professionals –jo 
també hi era–, i les perspectives eren bastant bones, però ha quedat en això, en pers-
pectives. De fet, no s’ha arribat, en tot aquest temps, a tenir unes ràtios de personal 
equivalents a les que es van plantejar fa deu anys, o sigui que no hem arribat ni al 
que es necessitava fa deu anys. O sigui, imaginin-se el salt...

El pla integral? També es va començar a parlar del pla integral fa deu anys, i fins 
ara no s’han anat materialitzant coses. Aquesta és la qüestió, i el nostre temor, no?, 
que sí que s’ha parlat i que s’han fet plans i plantejaments molt interessants, però 
després no s’han pogut portar a terme, o no s’han dotat, o no sabem ben bé què ha 
passat. Clar, nosaltres tenim ja una certa experiència en això, en el que són determi-
nades promeses i asseguraments, diguéssim, que després han quedat pel camí. Per 
això hem fet una mica aquest plantejament que la diputada Lienas deia, aclaparador, 
perquè és que ho ha sigut i ho és, i, en aquest sentit, estem esperant, i estem esperant 
que la situació es vagi revertint.

Jo els puc explicar la meva situació concreta en el meu centre, en el que el que 
s’ha pogut revertir –exclusivament, i encara no del tot– és el que havíem perdut en 
aquest temps. Vull dir, encara no hem recuperat els professionals que teníem fa cinc 
anys. Estamos en ello, menos mal... Fa un any i mig o dos estàvem amb la impressió 
de que hauríem de tancar o alguna cosa similar, perquè anirien desapareixent els 
professionals que es jubilaven, etcètera. La situació era així de dramàtica i ara no 
ho és, o no sembla que ho sigui, tot i que no hem arribat encara al que seria el que 
es necessita.

Si realment es poden resoldre, aquests desequilibris i inequitats entre els dife-
rents llocs..., perquè és cert que a Barcelona se n’ha fet un estudi bastant concret, 
i els barris que tenen més nivell de vida han rebut més programes. La situació del 
finançament fins ara..., ara no sabem què passarà, però fins fa molt poc era... (Veus 
de fons.) Com? (Veus de fons.) «Fa molt poc» seria fa un parell d’anys, perquè es 
van deixar de fer. Era..., s’incrementava a partir de programes. És a dir, hi havia una 
qüestió bàsica que rebien tots els centres; llavors: programa de psicoteràpia, diners; 
programa de trastorn mental sever, que és l’únic que és general, diners; programa 
d’atenció psicòtica incipient, diners –no ha arribat ni a la meitat de tots els centres–; 
programa –me’n deixo un– de suport a la primària... Llavors, si aquests programes 
no s’universalitzen, evidentment es creen unes grans diferències. I en aquest sentit 
és en el que..., bé, molt bé, són programes que han demostrat la seva eficàcia; doncs, 
que s’estenguin a tots els centres, cosa que encara no ha passat.

I per això hi ha el que també han parlat altres diputats, aquesta manca de recur-
sos humans, perquè, evidentment, si no hi ha finançament, no hi pot haver recursos 
humans. Si no hi ha recursos humans..., i aquesta és una qüestió que sabem des de 
l’època dels «seguros»; si recorden vostès el famós «seguro», fa trenta o quaranta 
anys –en el que hi havia una hora de metge de capçalera amb dos talonaris de re-
ceptes–, en aquell moment els medicaments eren molt més barats i la situació no era 
financerament un desastre –era un desastre quant a salut, però no financerament.

Quan això no ha prosperat, d’alguna manera, no s’ha modificat, i els fàrmacs 
s’han encarit d’una manera absolutament extraordinària, i hi ha aquesta qüestió que 
la diputada ha dit, sobre el capitalisme..., jo penso que aquí convé fer una reflexió, 
perquè el que ens interessa com a professionals no és que els beneficis de la indús-
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tria farmacèutica augmentin, sinó al revés: que augmentin els beneficis de la salut 
dels ciutadans, que moltes vegades, a més, reben les conseqüències d’aquest excés 
de despesa directament. No només perquè no és possible..., tenir recursos humans 
que permetin altres tipus de tractaments que probablement són més eficaços, que 
probablement són més duradors, però que són més cars quant a temps. Llavors, si 
tenim les persones, ho podrem fer, i si no, no.

Llavors, a veure, anem fent el que podem en els diferents centres. Per exemple, 
el que ha dit, d’hospitalització a domicili..., nosaltres també fem una atenció a do-
micili, més o menys. És així, amb una sabata i una espardenya, que en diríem, però 
hem començat una experiència equivalent al que fan a Finlàndia amb domicilis, que 
té molt bons resultats, però som els que som i no tenim una agenda il·limitada, i això 
limita molt, com s’ha dit, la possibilitat d’incloure més persones en aquest tipus de 
tractament, que és el més eficaç.

Llavors, si s’anivella aquesta qüestió, si arribem a uns nivells de psicòleg..., i 
ja dic psicòleg, però també parlaríem de treball social i d’infermeria, però bé, de 
psicòlegs jo penso que en tenim un dèficit encara més important. Si tot això es va 
corregint, doncs, segur que baixa la despesa farmacèutica i segur que augmenta el 
rendiment.

Em penso que no he tocat tots els temes que se m’han preguntat, però diria que... 
Bé, tant vostè com el senyor diputat del PP abans han incidit en aquesta situació 
que realment és així, és de precarietat. Que tenim un model que té –i ja ho hem dit 
també– bones perspectives, si es dota? D’acord, absolutament d’acord; però, si no es 
dota, estem igual que abans.

Quant a les dades que deia la senyora Lienas, sí que és possible saber dades so-
bre gènere, sobre edats. El tema és que les dades no sé si són molt rellevants, perquè 
podríem saber el nombre de visites, intervals...; són les dades que s’inclouen al que és 
el registre del CMBD i que es poden utilitzar.

No és fàcil, situant-ho també en el que he dit abans, poder saber quines són les 
famílies. És un tema que ara ens hi hem posat, a Badalona, a un determinat barri es-
pecialment sensible, el barri de Sant Roc, que vostès potser han sentit anomenar, en 
què és, bé, de molta necessitat, doncs, fer un petit cens de famílies en risc per poder 
fer algun tipus d’intervenció col·lectiva, en podríem dir, dels serveis, per atendre’ls 
no de manera individualitzada, única –el nen en un lloc, el pare en un altre, la mare 
en un altre–, sinó per tractar de fer algun tipus de tractament... Però aquesta és una 
qüestió que, ja dic, està en els seus inicis.

No sé si passar-li la paraula al company perquè parli dels aspectes més lligats al 
tema del treball...

(El vicepresident dona la paraula a Albert Mariné Torrent.)

Albert Mariné Torrent

Bé, no, és que... Perdoneu, però és que, com que comentava això que passava 
abans, no?, dels metges de capçalera, que tenien una hora i uns talonaris... Jo havia 
fet de metge de capçalera durant un temps, que era una tasca realment..., bé, anava 
a dir «impossible», però... I re, una de les característiques era que quan no sabíem 
què fer, en comptes de donar psicofàrmacs, si hi havia una persona que, bé, més o 
menys tenia un trastorn, acabàvem donant-li placebo, acabàvem donant-li vitamines, 
perquè realment sabies que allò de mal no n’hi faria, eh?, i era també una manera de 
tramitar alguna cosa al pacient. Una anècdota... –perdoneu.

Bé, llavors, clar, jo he parlat més del tema de treball, evidentment, en el qual es-
tic més especialitzat, realment, però sí que voldria, abans que re, fer com una espè-
cie de consideració global sobre el tema de les inversions econòmiques a la sanitat, 
no? O sigui, clar, hi ha una inversió inferior, als països del nostre entorn europeu, 
a nivell quantitatiu respecte al PIB; en l’assistència primària, la proporció de la in-
versió és inferior també a la majoria de països del nostre entorn, i en la salut men-
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tal, també. Per tant, o sigui, hi ha menys pressupost, la primària en té menys, i salut 
mental, menys.

Per tant, vull dir, podríem dir que són faves comptades, no? Evidentment que les 
coses es poden organitzar millor, però si no hi ha una inversió... I, clar, és molt di-
fícil, dir als hospitals: «Vosaltres cobrareu menys, i, en canvi, l’assistència primària 
en tindrà més.» Això..., ja sabem que, a tots els nivells, aquestes coses són molt di-
fícils. Per tant, si no hi ha més diners... Això és una consideració bastant simplista, 
però em preocupa molt, a conseqüència del que està passant, que els MIR –els met-
ges de les diferents especialitats– cada cop menys volen fer assistència primària, i es 
queden les places buides de MIR de metge de capçalera. Això és, en fi, realment un 
desastre, perquè és la base del nostre sistema. Llavors, si el prestigi de l’especialitat 
no hi és, si la gent ja sap que és tan estressant treballar a la primària, doncs, lògica-
ment, bé, ja no volen fer-ho, diguéssim. Això és una consideració prèvia.

Llavors, respecte a temes concrets que han anat sortint que tenen més a veure 
amb qüestions relacionades amb el treball, bé, el diputat del PSC..., perdona, que 
he oblidat el nom (veus de fons)... Gibert –perdó–, bé, parlava del tecnoestrès i de 
l’absentisme. El tecnoestrès, evidentment, tant ho és per a la persona que li costa 
molt pujar en aquest tren, no?..., i és una cosa que és absolutament necessària, i cada 
vegada més, i li provoca unes grans dificultats. Nosaltres, doncs, veiem gent que es 
col·lapsa, que no hi pot entrar, i si no es pot fer una formació molt seriosa... I proba-
blement hi ha gent que, si no hi pot entrar, se li haurà de fer fer algun altre tipus de 
tasca. És molt difícil, no?

I, després, hi ha el tecnoestrès addictiu, que està a la nostra societat, no?, o sigui, 
la compulsió a utilitzar les tecnologies de la informació d’una manera no adequada. 
O sigui, tots hi estem sotmesos, i aquí es veu contínuament: saben que han d’estar 
connectats permanentment a tot, i suposo que els polítics serien el màxim d’aquesta 
expressió. Llavors, això, bé, hi ha gent que ho porta millor, gent que ho porta pit-
jor, però a vegades això mateix provoca addicció, i ho veiem en els adolescents, en 
la gent jove i tal: impossible, desconnectar. Bé, ja és conegut el tema, no? Hi ha les 
dues vessants.

I en el tema de l’absentisme..., sembla ser que està augmentant, l’absentisme, per 
diferents causes, i moltes vegades és ja no tant pel tema de que hi hagi problemes molt 
severs, sinó que la gent que abans no agafava la baixa per la grip –per resumir-ho 
molt, eh?–, doncs, ara l’agafa perquè ja no té tanta por de que l’empresa vagi mala-
ment, de que la puguin acomiadar, etcètera. És una qüestió d’aquest tipus, no?, i fins i 
tot a vegades l’allarga una mica més, que és el que tradicionalment havia passat.

I el presentisme, doncs, s’ha donat molt a l’època de la crisi, perquè la gent ana-
va a treballar a quaranta de febre, per resumir-ho, i ara jo diria que es veu menys. 
Almenys..., jo treballo en un hospital de 3.600 treballadors, i, bé, clar, se’n podria 
parlar molt; jo penso que tampoc tenim..., però és un altre tema, el tema dels treba-
lladors sanitaris i els problemes que tenen, de salut física i psíquica –física, eh?, per 
la sobrecàrrega de treball, la sobrecàrrega física de treball, en les auxiliars d’infer-
meria..., bé, etcètera.

Llavors, sí que és veritat que a vegades, doncs, bé, segurament hi ha gent que va 
a treballar en males condicions; és així, sí. A vegades és perquè, si no va a treba-
llar, com que no hi haurà substitut, les companyes hauran de treballar més, o sigui, 
temes que podrien tenir a veure amb certa solidaritat, també. Bé, no m’hi estendré 
molt més.

I, llavors, també la diputada Lienas parlava de quins models d’èxit hi ha, no? Jo 
plantejava que les experiències que hi han, concretes, per... Bé, les oficines que s’en-
carreguen realment d’això, la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals de la diputació, 
doncs, jo crec que són una experiència d’èxit. Clarament, eh?, no ens n’hem d’anar a 
altres països. Però jo crec que falta extensió al territori, probablement, i falten més 
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places, clar, i, per tant, més gent dedicada, però en aquest sentit aniríem en la bona 
direcció, entenc jo.

I quant a la prevenció, clar, hi havia una pregunta així, com molt més genèrica: 
què es pot fer en prevenció de salut mental? És possible? Bé, clar, això és un tema... 
(Veus de fons.)

El vicepresident

Vol demanar la paraula?

Gemma Lienas Massot

Puc intervenir un segon?

El vicepresident

Algú més vol...? (Pausa.) Obrim torn de paraula? No? (Pausa.) Doncs, un segon.

Gemma Lienas Massot

Només deia si tenia alguna cosa –ja sé que és molt complicat i que...–, si tenia al-
guna proposta concreta en prevenció. Ho dic perquè, per exemple, jo vaig sentir una 
conferència d’un cardiòleg molt conegut, Valentí Fuster, i havien fet una campanya 
de prevenció en un poble concret, i havia tingut una sèrie d’efectes, allò.

I, per tant, jo volia demanar-li..., potser amb una cosa que comencéssim a fer po-
dríem obtenir ja un resultat. Aquesta era la meva pregunta. Ja sé que la prevenció és 
complicada i requereix moltes coses, però potser una qüestió podria ajudar-nos-hi.

Albert Mariné Torrent

Sí, sí. Bé, en el tema en què jo m’he especialitzat més, que és el tema laboral, 
doncs, hi ha una oficina europea, a partir de la Declaració de Luxemburg –de fa 
vint anys–, que, entre altres coses, proposa bones pràctiques a les empreses. Llavors, 
cada any les empreses que creuen que estan fent coses adequades ho poden publici-
tar, explicar-ho i tot plegat, no? I, realment, bé, hi ha moltes empreses que han tirat 
endavant iniciatives; vull dir, modestament, han pres el testimoni i han fet tota una 
sèrie d’actuacions i plans per tractar de millorar això.

Ara, és difícil poder-ne tenir una evidència absoluta per dir: «Escolta, fas això 
i els resultats són aquests.» És complicat, eh?, no és una experimentació científica, 
però està clar que es poden fer moltes coses des de l’àmbit laboral, concretament. 
Seria..., bé, partint de la idea aquesta de treball digne, partint de la prevenció de 
qualsevol tipus de violència i falta de respecte. I aquí contestaria una mica al que ha 
dit el diputat del PP, que, realment, doncs, bé, sí, a França va passar el que va passar, 
i crec que és un tema pel qual hi ha moltíssima sensibilitat, i moltes empreses tenen 
–bé, jo diria que quasi és obligatori, no?– programes de prevenció de l’assetjament 
sexual, moral i de les agressions. Això és absolutament clau.

I, bé, no sé si... Vull dir que hi ha experiències en prevenció, i, per altra banda, 
hi ha coses curioses. Per exemple, hi ha països o trossos de país, com Escòcia, que 
van idear un sistema per veure com havia de ser un país per ser preventiu des del 
punt de vista de la salut mental. I té una sèrie d’estàndards que cada any es van re-
visant, i, bé, sembla ser que és una iniciativa si més no interessant, que potser es po-
dria pensar, no? Això ja és més global. En el fons és política, això; això és política. 
(Veus de fons.)

El vicepresident

Si ja doneu..., agraïm la presència dels compareixents, i donem per acabada la 
sessió.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia.
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