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Sessió 16.1 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presideix 

M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier Quinquillà Durich, i de 

la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Marina Bravo Sobrino, Mercè 

Escofet Sala, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Ferran Civit i Martí, Najat Driouech 

Ben Moussa i Gemma Espigares Tribó, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta 

Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure 

(tram. 250-00259/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 118, 75).

2. Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m» (tram. 250-00289/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 126, 86; esmenes: BOPC 164, 23).

3. Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per al tracta-

ment de casos de mort perinatal (tram. 250-00305/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 136, 73; esmenes: BOPC 171, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a per-

sones amb discapacitat (tram. 250-00310/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 136, 

79; esmenes: BOPC 171, 10).

5. Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant 

la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (tram. 250-00315/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 136, 85; esmenes: BOPC 171, 11).

6. Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de l’Hospital 

Sant Joan, de Reus (tram. 250-00317/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 140, 9; 

esmenes: BOPC 171, 11).

7. Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per a inter-

vencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a dones trans-

sexuals (tram. 250-00318/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 

votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

140, 10; esmenes: BOPC 171, 12).

8. Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre (tram. 250-00328/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 140, 21; esmenes: 

BOPC 171, 12).

9. Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores 

i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00337/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 25; esmenes: BOPC 186, 16).

10. Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern (tram. 250-00338/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 26; esmenes: BOPC 186, 16).

11. Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’es-

pecialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts (tram. 250-00339/12). Grup Parla-
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mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 26; esmenes: BOPC 186, 17).

12. Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària 

(tram. 250-00348/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 37; esmenes: BOPC 186, 17).

13. Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 

Esparreguera (tram. 250-00361/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 148, 14; esme-

nes: BOPC 186, 18).

14. Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de telefonia mò-

bil a Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00366/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 158, 29; esmenes: BOPC 198, 18).

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 

sobre el procés per a constituir BarnaClínic en una fundació (tram. 354-00127/12). Assump-

ta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 

sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla nacional 

d’urgències i atenció continuada (tram. 354-00128/12). Assumpta Escarp Gibert, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 

sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 de l’Estratègia 

nacional d’atenció primària i salut comunitària (tram. 354-00129/12). Assumpta Escarp Gi-

bert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de sessió informativa.

18. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Volem Signar i Es-

coltar davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes dels infants sords 

per a fer servir la llengua de signes en l’àmbit sanitari (tram. 356-00447/12). Assumpta Es-

carp Gibert, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de 

Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el reconeixement 

de la categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (tram. 356-

00452/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 

Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la sa-

lut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-

00468/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

21. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Sa-

lut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei 

d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 

Catalunya (tram. 356-00469/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parla-

mentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

22. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant 

la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pú-

blica a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 

(tram. 356-00470/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Repu-

blicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

23. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i 

Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 
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del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 

infantil a Catalunya (tram. 356-00471/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats 

del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Pro-

posició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00472/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció 

Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Pro-

posició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00473/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d’Orde-

nació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 

del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 

infantil a Catalunya (tram. 356-00474/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

27. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i Participació da-

vant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 

pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 

(tram. 356-00475/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Repu-

blicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

28. Sol·licitud de compareixença del director general de Professionals davant la Comis-

sió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la 

salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-

00476/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

29. Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, da-

vant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 

pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 

(tram. 356-00477/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-

blicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

30. Sol·licitud de compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sanitària 

del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Pro-

posició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00478/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

31. Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l’Agència de Qua-

litat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre 

la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Progra-

ma d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00479/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

32. Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable d’Avaluació de les 

Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant 

la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pú-

blica a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 

(tram. 356-00480/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Re-

publicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sani-

tària de l’Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Pro-

posició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00481/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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34. Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la 

Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de 

llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 

dental infantil a Catalunya (tram. 356-00482/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

35. Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sani-

tària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 

del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 

infantil a Catalunya (tram. 356-00483/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

36. Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió sa-

nitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la 

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00484/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

37. Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió sa-

nitària de les Terres de l’Ebre, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Pro-

posició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 

d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 356-00485/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

38. Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de 

Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del 

servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 

infantil a Catalunya (tram. 356-00486/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

39. Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut 

Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei 

de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 

Català de la Salut (tram. 356-00487/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

40. Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 

Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12). Nomenament de la 

ponència (text presentat: BOPC 244, 49).

La presidenta

Comencem la comissió ordinària, que avui no ho serà gaire, d’ordinària, degut 
als problemes tècnics que hi ha aquí al Parlament, doncs aquesta comissió se sus-
pendrà un cop haguem fet les propostes de resolució o l’ordre del dia que teníem 
pactat ara, per no poder allargar la nostra estada al Parlament.

Per tant, si els grups em poden dir quines són les propostes de resolució que prio-
ritzen per dur a terme en aquesta comissió i que així també quedi registrat? Senyora 
Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí, presidenta. Nosaltres demanaríem que es pogués incloure la 7, i, d’altra ban-
da, el punt 40, que és de nomenament de la ponència de la llei de salut bucodental. 

La presidenta

Perfecte. Hi ha alguna altra proposta de resolució que es vulgui prioritzar? 
Senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí, voldríem prioritzar doncs la 8, que fa referència al transport sanitari al Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
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La presidenta

Perdoni, quin punt és?

Jorge Soler González

Punt 8, la del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. I la 13, que fa referència 
a la Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del 
CAP Esparreguera.

La presidenta

D’acord. Per tant, per ara, tenim la 7, la 8 i la 13. Algun altre portaveu? Senyora 
Espigares...

Gemma Espigares Tribó

La número 4, i demanar que es facin també totes les votacions, en tant que afec-
ten el punt 40 de la ponència que també s’ha demanat per part dels comuns que es 
faci. Per tant, del 15 fins al final, que són les votacions. 

La presidenta

Perfecte. Alguna altra...? Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Doncs jo demanaria que no es fessin avui aquestes votacions, perquè no afecten 
la ponència, s’hauran de fer en la Comissió de Salut, per tant, no afecten per a res la 
planificació de la ponència. 

I, bé, ja aprofito i em pronuncio. Crec que una vintena de compareixences de 
gent del Govern, demanades per part dels grups del Govern, sobre una llei és, com 
a mínim, sospitós de que, bàsicament, es vulgui bloquejar una llei que ve des de 
l’oposició.

Llavors, o perquè hi hagi marge perquè en parlem i es redueixi aquesta llista, 
que creiem que és excessiva, o perquè, com a mínim, puguem valorar què es fa amb 
totes aquestes compareixences, que no bloquegin la Comissió de Salut, que és on 
s’hauran de fer, que en tenim moltíssimes de pendents. Per tant, demanaria que, per 
la salut de tots plegats (l’oradora riu) ho posposem.

La presidenta

Bé, només recordar que aquestes compareixences ja hi havia el pacte que no es 
farien en comissió ordinària, precisament per no bloquejar la Comissió de Salut del 
Parlament. I que, tot i que s’havien de demanar com a compareixença per fer-ho ben 
fet, seguint el Reglament, en comissió ordinària, hi havia el pacte que es veurien en 
ponència i que, com a molt, si així ho consideràvem, es convocaria la Mesa, però 
només implicaria, de feina, els membres de la ponència.

Aquest és un aclariment que volia fer perquè era el pacte. És a dir, mai la po-
nència aquesta bloquejarà el funcionament ordinari de la nostra comissió. (Pausa.) 
Senyora Escarp... 

Assumpta Escarp Gibert

No, per reiterar una mica lo que deia la senyora Ribas. Totalment d’acord, que 
quan es votin, es facin en ponència. També és veritat que estem parlant de les sol·li-
cituds de compareixença del Govern, per tant, jo crec que més val constituir la po-
nència, i com que, de totes maneres, les compareixences es farien..., i jo crec que el 
millor és que es puguin fer al final de tot, les del Govern, tenim temps per votar-les 
tranquil·lament, quan creguem tots plegats. 

La presidenta

De totes maneres, també recordar, i perdonin, eh?, que vagi acotant, però també 
recordar que ja havíem quedat que moltes d’aquestes compareixences, igual que les 
altres propostes d’audiència que ja tenim votades, pot arribar el cas que es decideixi 
en ponència que no cal la seva compareixença, no? O fins i tot demanar-la per es-
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crit com s’ha fet altres vegades. És a dir, que, en cap cas, no?, donar recolzament a 
aquestes propostes de compareixença i d’audiència han d’impactar tampoc, és a dir, 
temporalment, en allargar o no el debat d’aquesta proposició de llei.

Senyora Espigares?

Gemma Espigares Tribó

No, pels comentaris que s’han fet. En cap cas la voluntat dels grups que donem 
suport al Govern és de bloquejar. En tot cas, és una proposició de llei que ve des 
d’un grup parlamentari en concret, i per tant, entenem que el Govern, en tant que 
és la primera vegada que es veurà en seu parlamentària, també ha de poder venir a 
comparèixer, i per tant, ho ha de fer en els àmbits de la planificació, en l’àmbit eco-
nòmic, en l’àmbit de l’avaluació, que són les propostes que aquests grups han fet, i 
també en l’àmbit territorial, perquè és una llei que entenc que la senyora Ribas vol 
que es desplegui també a nivell territorial. 

Per tant, amb totes les facilitats que convingui, a trobar els espais que són fora 
de la ponència, com ja havíem posat aquesta facilitat damunt la taula. I amb aquest 
benentès que la presidenta posava ara damunt la taula de que es pugui retirar si, 
realment, durant la ponència, es veu que no són necessàries. Però insistim en la ne-
cessitat de que aquestes persones del Govern puguin venir a donar el seu punt de 
vista en una llei que ha de ser tan important com aquesta i, per tant, que es voti avui 
com estava previst a l’ordre del dia.

La presidenta

D’acord. Per tant, comencem amb l’ordre del dia... (Jorge Soler González demana 
per parlar.) Senyor Soler...

Jorge Soler González

Per un parell de qüestions d’ordre, no? La primera és per sumar-me a les meves 
companyes en les argumentacions. 

I, dit això, comunicar que, donada l’eventualitat que ens han comunicat, aquest 
canvi d’ordre del dia o d’organització del dia, hem hagut de fer dues substitucions 
de darrera hora, que és la diputada Mercè Escofet i la diputada Marina Bravo per 
Alfonso Sánchez i el diputat David Mejía, que, segurament, s’afegiran doncs a la 
comissió ordinària, quan acabi l’altra.

Gràcies.

La presidenta

Alguna altra substitució? Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

El senyor Ferran Civit s’incorpora, no exactament substituint a ningú, sinó per 
la renúncia de la diputada Llauradó, ara presidenta de la Diputació de Tarragona.

La presidenta

Doncs, benvingut a la comissió, senyor Civit, temporalment. (L’oradora riu. Veus 
de fons.) Si s’està molt bé en aquesta comissió, ja l’hi dic. 

Alguna altra substitució? Alguna altra...? No? Doncs comencem seguint l’ordre 
previst. 

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i 
sanitaris per a persones amb discapacitat 

250-00310/12

Començaríem amb la proposta número 4, la Proposta de resolució sobre l’adapta-
ció dels centres hospitalaris i sanitaris per a persones amb discapacitat. Una propos-
ta de resolució que presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans i que, per a la seva 
defensa, té la paraula el senyor Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé; doncs moltes gràcies, senyora presidenta. Diputades i diputats, bon dia. Avui, 
doncs comencem la Comissió de Salut amb una proposta per treballar l’adaptació 
dels centres hospitalaris i sanitaris per a totes aquelles persones amb discapacitat. 

Tots sabem que hi ha moltíssimes persones afectades per algun grau de discapa-
citat, al voltant del 8 per cent de la població de Catalunya, i això són pràcticament 
550.000 persones. Tots estem treballant perquè aquesta inclusió superi totes les bar-
reres d’accessibilitat, per fomentar la igualtat. I aquesta realitat pràctica ens fa conèi-
xer que encara, doncs, queda molt recorregut per millorar el que és l’accessibilitat i 
per trencar aquestes barreres d’accés. 

Sabem que, bé –i és evident–, totes les persones tenen el dret a accedir en les 
mateixes condicions d’igualtat al sistema sanitari, i per tant, a no ser discriminades 
per cap tipus de discapacitat, i que, a més a més, el marc normatiu que contempla 
la seva accessibilitat, ja sigui a nivell visual, auditiu o físic, doncs requereix la seva 
protecció.

Per tant, des de Ciutadans, el que demanem, com acostumem a demanar a totes 
les polítiques sanitàries, en primer lloc és, bé, diagnosticar bé, conèixer bé quina 
és la situació. I aquest és el primer sentit ordinari d’aquesta proposta, és portar un 
registre, una auditoria i fer-la pública, on sapiguem, doncs, quin és el grau d’acces-
sibilitat donat per hospitals, per serveis sanitaris, en tot cas, per visibilitzar bé quina 
és la magnitud doncs del problema, que és obvi que existeix.

I una vegada fet això, per tant amb mesures clares de transparència –de comu-
nicació transparent i de visibilització–, doncs fer possible que hi hagi mesures per 
tal d’implementar totes aquelles mesures que des dels col·lectius amb discapacitat 
s’estan reclamant.

Per fer això? Doncs hi ha dues qüestions que, per nosaltres, són bàsiques i que 
no hem tingut opció de canviar a la negociació que sí que hem tingut. I és perquè, 
bé, nosaltres demanem, eh?, que això sigui, doncs, en un temps prudencial. Sí que 
és cert que en l’escriptura d’aquesta proposta, ja fa temps, vaig ficar-hi dos mesos..., 
bé, entenc que potser dos mesos podria ser curt. Ara, doncs ha de ser un temps pru-
dencial. 

I el que és evident que creiem, des de Ciutadans, que això ha de ser sempre doncs 
una prioritat de Govern. La prioritat per a les persones amb discapacitat no ha de ser 
mesura de negociació en cap motiu i en cap circumstància. Per tant, una prioritat; 
almenys ho entenem així des de Ciutadans, i estic segur i convençut que la majoria 
de grups ho entendran de la mateixa manera, doncs qualsevol mesura per fomentar 
la transparència i per fomenta l’accessibilitat de qualsevol persona amb discapacitat 
ha de ser un gran pas. 

Per tant, portarem aquesta proposta a debat. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi han esmenes a aquesta proposta de resolució, i per la seva 
defensa, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldríem destacar que nosaltres, amb el con-
junt, diguem-ne, de la proposta, hi estem molt d’acord, motiu pel qual votarem a fa-
vor de dos punts: el 2 i el 4. 

Però, al punt 1 i al punt 3, nosaltres hem presentat esmenes. Esmenes que con-
siderem que podíem haver arribat a un acord; esmenes bastant raonables, que l’únic 
que intenten fer és una mica..., ser el més ajustats a la nostra capacitat i a la nostra 
realitat per dur-les a terme, no?
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Clar, dos mesos és que són molt pocs, motiu pel qual nosaltres proposàvem, com 
a mínim, un any. I l’altre, doncs afectava, evidentment..., a si tenim pressupost o no, 
poder dur a terme, diguem-ne, el punt 4. 

Tot i així, volem recalcar que el departament ja fa coses, ja té diferents iniciati-
ves que l’únic que intenten és poder garantir l’accessibilitat i l’eliminació d’aquestes 
barreres, tant visibles com invisibles, de les persones amb discapacitat, a l’àmbit de 
la sanitat, amb l’únic objectiu de garantir la igualtat, no?, d’oportunitat i de tracte.

I hi ha molts programes: des d’inversions en obres, per poder facilitar l’accessi-
bilitat, per exemple; com formació pels professionals, per poder millorar les seves 
competències; llenguatge de signes; programes com, per exemple, «Cuida’m», «No 
puc esperar», etcètera, etcètera. 

Motiu pel qual, i exposant una mica tot això, doncs estem d’acord i votarem a 
favor de dos punts. I en els altres, com no ens han acceptat les esmenes, doncs no 
hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. No és un dia per estendre’ns retò-
ricament en les nostres exposicions. Puc subscriure el que la companya del Grup 
Republicà ha dit. 

També volia fer, posar en evidència que el mateix diputat Soler, ell mateix, ja diu 
que és..., reconeix que és un temps curt. En la seva exposició ha dit que reconeix que 
és un temps curt i reconeix que hauria de ser un temps prudencial. 

Aleshores, des del nostre punt de vista, un temps prudencial era una proposta 
d’esmena cap a un any, que es podria haver negociat, segurament, però, davant la 
impossibilitat de negociar aquest termini, doncs, malauradament, tot i que estem 
absolutament d’acord en l’essència de la proposta de resolució, que ja està en línia 
amb allò en què està treballant el departament per anar desplegant la Llei 13/2014, 
malauradament, doncs, com ha dit la companya Najat, en el primer punt i el tercer, 
per impossibilitats de realització això en dos mesos o per impossibilitats de disponi-
bilitat pressupostària, hi votarem en contra. De la resta de punts, els votarem a favor. 
I em sembla que no cal afegir res més.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte la proposta de resolució, i en 
nom del Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar, té la paraula la 
diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Com que anem ràpid i veig que el debat, bàsicament, està 
sobre els temps, perquè en el contingut estem tots absolutament d’acord. Però el que 
està clar és que és una mica de la previsió legal a la realitat diària, no? Hi ha com 
un abisme, perquè la Llei és la 13/2014, estem al 2019, i encara hi ha molts centres... 
i, a més, no tenim clar quins són els centres que estan o no adaptats, sobretot, en 
aquest cas, per trencar les barreres de comunicació i per les dificultats de persones 
amb discapacitat, però vull parlar de moltes altres discapacitats, no? El que..., no h 
sé, per exemple, jo recordo perfectament els afectats de la talidomida les dificultats 
que tenen per ser atesos, diguéssim, amb normalitat, a no ser que sigui un centre 
més experimental.

Per tant, jo entenc o, en tot cas, comparteixo –i votaré a favor de la proposta de 
resolució– lo que deia el diputat Soler, en el sentit de que, és clar, si anem allargant 
els terminis, doncs ja fa un any que es va presentar. D’aquí un any tindríem el regis-
tre de centres. És a dir, que tindríem la informació, no la solució, de quins són els 
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serveis al juliol del 2020. Home, jo crec que potser sí que s’hagués pogut buscar un 
daixò. I, a més, que es parli de que les solucions a adaptacions es facin en els propers 
anys, doncs, home, potser un calendari una miqueta més ajustat hagués sigut més 
realista i potser més acceptable per part de qui ha fet la proposta.

En tot cas, nosaltres sí que donarem suport a tot el contingut de la proposta de 
resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Estem parlant d’un tema que, ahir, també, a la Comissió 
d’Afers Socials, apareixia i ens apareix constantment, que acaba sent de no desen-
volupament de lleis que tenim aprovades per aquest Parlament en temes de drets bà-
sics de la ciutadania, d’accessibilitat i d’adaptació dels nostres serveis públics a les 
circumstàncies diverses de la ciutadania.

Han passat tants anys des d’algunes d’aquestes lleis aprovades que no s’han des-
plegat, que la veritat és que intentar que ara entrem, totes plegades, en una lògica de 
necessitat, de tempos més allargats per qüestions administratives és bastant difícil. 

Per tant, farem suport a la proposta de resolució tal qual és, presentada pel Grup 
de Ciutadans.

La presidenta

Gràcies. Per tant dedueixo qui hi ha dues votacions diferenciades. Per una ban-
da, el punt 1 i 3, que es pot votar conjuntament, i per una altra banda el punt 2 i 4. 

Per tant, passem a votació el punt 1 i 3.
Vots a favor? (Veus de fons.) Ah, perdó! Ai, sí, disculpi! Per posicionar-se sobre 

les esmenes, disculpi, senyor Soler, que m’he saltat el torn.

Jorge Soler González

Gràcies, senyora presidenta. Sí, efectivament, volia pronunciar-me perquè cone-
guin vostès que, efectivament, no acceptarem les esmenes, bàsicament pels motius... 
Miri, fixi’s, ara estava mirant amb detall quan vam registrar això: 17 de juliol de 
2018. Per tant, aquesta proposta la vaig entrar en aquest Parlament... De fet, del meu 
ordinador, segurament, va sortir abans inclús que aquesta data, per tant ja fa un any. 

Però lo curiós és que les esmenes que el Govern va registrar a la Mesa estan 
datades del 8 d’octubre. I per tant, doncs, emprant l’argument que deia la diputa-
da Escarp, efectivament, mirin si hi ha hagut temps per... Si hagués estat això una 
prioritat, doncs, com tantes vegades demano, no? La transparència, bé, en aquest 
govern no és una de les seves virtuts. Si ho hagués estat, no estaríem debatent, un 
any després, si això és necessari o no, perquè ja em dirien vostès que això ja fa molt 
de temps que es va fer.

Sí que és cert, i per fer honor a la veritat, doncs, des de la meva argumentació, 
vaig intentar canviar el termini. Acostumo a acceptar sis mesos, així li vaig comen-
tar a la diputada, això ho haguéssim pogut canviar. Ara, ahir vaig dir que sí, però 
no acceptant, doncs, a canvi, la coletilla, no?, «en funció de la disponibilitat pressu-
postària». Bàsicament, perquè això continua sent la meva argumentació habitual, i 
que no penso moure, i és: no cal dir que el que no és una prioritat és perquè no hi ha 
pressupost, perquè la política, doncs, desgraciadament, ens agradi o no, no deixa de 
ser un sistema de priorització. 

I per tant, per Ciutadans, i per molts altres grups, aquesta sí seria una prioritat 
i, per tant, sí que faríem... –per cert, una mesura que és bastant barata, eh? Estem 
segurament parlant, no d’arreglar els temes, que també és una prioritat, sinó estem, 
senzillament, d’explicar i fer públics quins són els temes d’accessibilitat al sistema 
sanitari. 
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I per tant, dit això, doncs com que en la segona esmena es veu que el Govern no 
tenia a bé canviar-ho, transaccionar-ho, és aquest el motiu de no acceptar l’una; 
no ha estat per no ser finalista en el temps. 

Per tant, sotmetem a votació, com deia vostè molt bé, presidenta, la proposta 
original. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies i, disculpi, senyor Soler, eren les presses. 
Doncs això, passem a votar el punt 1 i el punt 3.
Vots a favor?
9 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit dels Socialistes de 

Catalunya i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
10 vots en contra, de Junts per Catalunya i del Grup Republicà.
Per tant aquests punts 1 i 3 no queden aprovats.
I ara passem a votar els punts 2 i 4 conjuntament.
Vots a favor?
19 vots a favor. Per tant, queda aprovada per unanimitat.
Passem ara al següent punt de l’ordre del dia d’avui...

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera 
per a intervencions de mastectomia per a homes transsexuals i de 
cirurgia genital per a dones transsexuals

250-00318/12

...que és la proposta de resolució número 7, Proposta de resolució sobre el ga-
rantiment de temps màxims d’espera per intervencions de mastectomia per a homes 
transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals. És una proposta de reso-
lució del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i, per a la seva defensa, 
té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Bé, com bé saben la Llei d’aquest Parlament, de 2014, 
dels drets de les persones lesbianes, gais, bissexuals, transgèneres i intersexuals, 
la llei contra la LGTBIfòbia, ens reconeix, a Catalunya, que el Servei Català de la 
Salut ha de garantir a aquestes persones l’accés a la cartera de serveis existents als 
tractaments, d’acord amb la identitat de gènere i consentiment informat, la formació 
específica dels professionals i l’establiment d’indicadors de seguiment sobre els trac-
taments, les teràpies, les intervencions i tècniques, entre d’altres.

Per tant, que la nostra cartera de serveis de salut ha de garantir la reassignació 
de sexe a les intervencions, però també els tractaments i fer-ho amb una bona qua-
litat clínica dels professionals i, evidentment, amb una avaluació d’indicadors que 
faci que es vagi avançant i evolucionant, tal com hi va havent experiència clínica al 
respecte.

La realitat és que, evidentment, no totes les persones transsexuals tenen necessi-
tat d’intervenció. En aquest cas, en aquesta resolució estem parlant de cirurgies ge-
nitals i de mastectomies especialment, però sí que n’hi ha que volen fer-se aquestes 
intervencions. I quan les volen fer, no és per després..., quan es decideixen a fer-les 
amb tot el consentiment informat, amb tota la informació de què comporti i què no 
comporti, no és per després haver-se d’esperar sis i set anys per fer-se aquesta in-
tervenció, que és el que està passant actualment a Catalunya, unes llistes d’espera 
interminables i, evidentment, indefensables.
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L’angoixa, l’ansietat, el malestar emocional que pot acabar comportant tot aques-
ta espera, un cop hi ha aquesta decisió, que és realment transcendental, com es po-
den imaginar, per a una persona, evidentment, no és bona per a la seva salut.

I com que ara els temps d’intervenció no estan delimitats, no hi ha els recursos 
suficients, hi ha aquests períodes excessivament llargs, que impacten en la pròpia 
salut, i també en la vida laboral, en la vida personal d’aquestes persones.

En aquest sentit és que fèiem aquesta proposta de resolució amb un únic punt, 
bàsicament, centrat en garantir temps màxims, en garantir que es redueixen aques-
tes llistes d’espera per a les cirurgies de reassignació de sexe.

Agraïm, però, la voluntat de transacció que hi ha hagut per part dels grups de 
Govern, especialment tractat amb Esquerra Republicana, perquè a partir de la seva 
esmena el que hem fet és –ja els ho dic–, rebaixant l’exigència tècnica, per dir-ho 
així, del punt de com garantir aquests temps màxims, sí arribar a una transacció que 
els he fet arribar a tots –crec que a la Mesa, no, per això, disculpin; ara els hi farem 
arribar formalment–, que és per reduir els temps d’accés a aquestes intervencions, 
però a més incorporant algunes de les reivindicacions que ens havien fet arribar des 
de les companyes d’I-vaginarium –a qui agraeixo que avui la Tina Recio ens acom-
panyi–, perquè són també importants i en la mateixa línia del que els deia, que, 
de fet, reconeix i està establert en la Llei contra la LGTBIfòbia; que és també que 
corregim alguns dels errors que existeixen actualment en el sistema públic respecte 
d’aquestes cirurgies quant a la qualitat científica i quirúrgica d’aquestes interven-
cions, perquè hi ha països que van molt més avançats que no pas el nostre.

I, per tant, hem afegit, a partir d’aquesta transacció, un punt perquè es promo-
gui aquest coneixement científic i l’actualització de les tècniques quirúrgiques so-
bre aquestes intervencions i es vetlli perquè es facin en bones condicions aquestes 
intervencions.

També hem afegit un altre punt respecte al reconeixement del dret al tractament 
sanitari integral de les vagines transsexuals, que vull deixar clar que estem parlant 
també de les vagines sorgides d’una intervenció; vull dir que quedi clar que estem 
parlant de totes les vagines de transsexuals dins del sistema sanitari públic. Per tant, 
aquest tractament posterior a una intervenció, que és essencial perquè la intervenció 
sigui exitosa, però també el de les revisions periòdiques pertinents posteriors, i que 
actualment això està tenint problemes dins el nostre sistema per existir.

I alhora, que aquell servei que sabem que funciona, que és el servei Trànsit, pel 
qual passen moltes de les persones transsexuals que es plantegen reassignacions se-
xuals o no..., que aquest servei pugui tenir més recursos –perquè està desbordat– per 
poder fer un seguiment acurat de tots els casos que passen per allà. Perquè preci-
sament, segurament una feina de recerca aplicada dins d’aquest servei és la millor 
manera que tinguem aquesta garantia d’allò que diu la llei d’indicadors de segui-
ment, que ens permetin saber com està funcionant o no el nostre sistema i amb què 
el podríem estar millorant.

Crec que al final amb aquests quatre punts donem resposta a les diverses reivin-
dicacions que se’ns han fet arribar des de tot aquest col·lectiu i que, bé, fem un pas 
endavant des d’aquesta comissió per reclamar-li al Govern que compleixi amb tots 
aquests elements. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara ens han fet arribar la transacció. Haurien de passar-la a 
signar, perquè aquesta no està signada, quan tinguin un segon.

I ara, doncs, per defensar les esmenes i la transacció a què s’ha arribat, en nom 
del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Començar agraint, no només el col·lectiu I-vaginarium, 
que també ha liderat aquest tema i és una reivindicació que fa temps que treballen, 
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que  treballen amb els grups parlamentaris i també amb el Govern, sinó també a 
la diputada Ribas que, com ha dit, hem treballat aquest tema i que aquestes quatre 
esmenes no només recullen aquestes reivindicacions, sinó que concreten molt més 
aquests quatre punts que, per tant, celebrem que avui puguem aprovar això i que el 
Govern pugui també emprendre més mesures, algunes de les quals ja s’han posat en 
marxa i cal que segueixin avançant.

Parlava la diputada de reduir els temps d’accés, que de fet és un dels punts. I en 
aquest sentit, pràcticament, s’ha doblat el pressupost en els últims anys en aquestes 
atencions i ha passat d’atendre’s, per exemple, les intervencions quirúrgiques, en un 
hospital a tres; al Clínic, ara s’hi han sumat també Can Ruti i Bellvitge. 

Per tant, també entenem que aquestes intervencions especialitzades que, com diu 
el segon punt, s’han de promoure a través de l’actualització de les tècniques quirúr-
giques, s’ha de fer també a més llocs i això també farà que hi hagi més professionals 
implicats i que aquests tinguin aquesta necessitat de fer un canvi d’orientació, que 
no es parli de patologia, cosa que creiem que estava superada i no és així a tot arreu. 
Per tant, cal que es parli amb aquesta atenció des de l’atenció primària, però també 
amb el respecte a tot el servei integral, com també diu el punt 3, i amb aquest segui-
ment acurat dels casos que ho necessiten.

I això s’ha de fer també amb aquesta formació al conjunt dels professionals, a 
la formació especialitzada que fa falta, però també amb intervencions com als con-
sells escolars o com a les AMPAs. Hem avançat en els últims anys en algunes coses 
i l’altre dia posàvem l’exemple dels formularis no binaris, però també, per exemple, 
en els rètols no binaris als lavabos. Per tant, tota aquesta part de sensibilització, òb-
viament, també és una cosa que també s’ha d’anar avançant.

Per tant, en l’atenció més integral i el seguiment també d’aquesta part de conei-
xement científic i també en la part de reduir els temps d’espera i, per tant, això vol 
dir pressupost i, per tant, un compromís també del Govern en fer aquesta part.

I abans d’acabar, no voldria deixar-me una cosa, perquè si és important el servei 
especialitzat també ho és el servei territorial. Sabem que des del 2012 està funcio-
nant el servei de Trànsit a Barcelona, però també –i també ho comentàvem amb el 
company Quinquillà– a Lleida, per exemple, aquest any ja començarà a funcionar el 
servei de Trànsit i això també és una bona notícia pels qui som diputats territorials, 
perquè vol dir que aquest servei serà equitatiu a l’hora d’atendre també les necessi-
tats als territoris i, per tant, que també el Govern desplegui territorialment aquests 
serveis a tot arreu.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per defensar l’esmena transaccionada, té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. En primer lloc, afegir-me a la salutació al col·lectiu I-vaginarium 
i felicitar-los per la feina –de fet, fa dos, tres mesos vam ser testimonis de la compa-
reixença que van fer a la Comissió d’Igualtat. I felicitar-nos també per aquest ampli 
consens, ben treballat, que a més a més ens ha permès millorar, jo crec que d’una 
forma significativa, la proposta inicial amb aquests quatre punts, que van més enllà 
del que era una demanda estrictament vinculada a temps d’espera i a posar més re-
cursos, que en aquest sentit compartim i que cal fer un esforç per millorar en aquest 
sentit, però sobretot també amb la idea, d’una banda, de promoure la recerca, i, per 
tant, la millora de tècniques especialment en el que és l’àmbit de les tècniques qui-
rúrgiques –aquí hi ha un marge de millora important, cal reconèixer-lo i cal posar-hi 
energia i esforç–, i després tot aquest àmbit relacionat amb donar una visió més glo-
balitzada, més centrada en la persona, però a la vegada també des d’una visió plu-
ridisciplinària, per tal que l’abordatge no es faci estrictament des del que és àmbit 
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estrictament sanitari, sinó des d’una visió molt més àmplia, que es pugui adaptar a 
les necessitats i les realitats de cada persona i del seu entorn. 

I després també tot el que són accions, també importants i necessàries, en l’àm-
bit de la divulgació, de la sensibilització, més adreçades al públic en general, però 
que són importants i són necessàries, perquè tot aquest col·lectiu i la realitat i les 
problemàtiques que té associades es puguin viure cada vegada amb més normalitat 
i, per tant, puguem anar trencant barreres, superant estigmes i, per tant, poder nor-
malitzar absolutament situacions que fins fa relativament pocs anys eren, lamenta-
blement, molt anormals. 

I en aquest sentit ens hem de felicitar també..., i voldria donar simplement quatre 
dades que em sembla que són significatives pel que fa a operacions i intervencions 
quirúrgiques realitzades en el període 2012-2018, dades facilitades per l’Hospi-
tal Clínic. En concret: 65 vaginoplàsties, 124 mastectomies i una cirurgia genital. 
Estem parlant de 190 intervencions. Segurament no són les suficients i necessàries, 
però aquí hi ha una canvi de tendència important que cal reconèixer des de també 
el reconeixement en la necessària millora, que és el que recull aquesta proposta de 
resolució a la qual nosaltres donarem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara per posicionar-se sobre aquesta proposta de resolució 
transaccionada, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la dipu-
tada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidenta. Només vull, a més a més de saludar tot el col·lectiu de perso-
nes LGTBI, dir que, com sempre ha fet el nostre grup parlamentari, estem al costat 
de les necessitats d’aquest col·lectiu. Som el grup que més iniciatives ha presentat 
en aquesta cambra per defensar les seves necessitats, i dins d’aquestes, només vull 
fer constar que ja a l’agost de l’any passat el nostre grup va presentar a la Comissió 
d’Igualtat una proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014, 
pel que fa a les persones transgènere. I també fer constar que ja al febrer d’aquest 
mateix any, a la Comissió d’Igualtat es va aprovar el desplegament efectiu dels ar-
ticles 23.3 i 16.3, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia, la transbòfia relatius al dret de 
consulta i informació específica i a l’atenció integral per a persones transgènere i 
persones intersexuals.

També es va aprovar, per iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans, fer efec-
tiu el desplegament territorial del nou model d’atenció a les persones transgènere i 
reforçar en els pròxims pressupostos de la Generalitat els recursos per assegurar 
l’accés de les persones transgènere a una cartera de serveis específica i incremen-
tar l’activitat quirúrgica que hi està relacionada.

Vull dir que no només hi donarem suport, sinó que per iniciativa de Ciutadans 
ja ha estat presentat i ja ha estat aprovat en una altra comissió, coses d’aquestes que 
passen de treballar en paral·lel els mateixos conceptes en diferents comissions.

El nostre posicionament és clar, per donar suport a aquestes iniciatives, i igual ho 
farem amb aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya - Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució. 
M’agradaria dir que actualment, de totes maneres, la Unitat d’Identitat de Gènere 

del Clínic té actualment cent divuit persones pendents d’intervenció quirúrgica de 
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reassignació de sexe, setanta-set de les quals són per una vaginoplàstia i quaran-
ta-una per una mastectomia. És a dir, un total de 122 persones trans esperen per ser 
operades, segons xifres aportades per la unitat.

També val a dir que s’ha parlat de Trànsit. Trànsit no disposa en aquest moment 
d’un registre de persones que desitgen ser operades, per tant, segur que hi ha pa-
cients que existeixen que no estan en aquest registre. I, per tant, seria important que 
aquest registre fos efectiu i que es pogués fer el seguiment de forma real. I és evident 
que també hi ha molta gent que es nega a anar a les unitats d’identitat de gènere per-
què, bé, hi ha també altres parts d’Espanya en què s’està fent i que, per tant, també 
hi assisteixen i no tenen molt clar on han d’anar, eh? Perquè encara ens trobem –i em 
sembla que ho ha dit alguna diputada– que, en algun cas, encara estem parlant que 
és una malaltia. I, per tant, encara hi ha molt recorregut a fer perquè això no passi.

Voldria agrair la presència avui d’I-vaginarium perquè nosaltres vam tindre con-
tactes amb la Tina per correu electrònic, precisament, per fer una proposta de reso-
lució que, de fet, en aquesta ja queda bastant plasmada i nosaltres compartim tota 
aquesta rectificació, bé, tota aquesta esmena transaccional que s’ha fet. 

I, per tant, el que deia al principi, hi donarem suport, tenint present que és evi-
dent que a Barcelona les coses van millorant, a l’àrea metropolitana van millorant. 
Encara ens queda molt recorregut a diferents territoris, als serveis territorials, mal-
grat que ara se’n posin de nous, i per tant, això millorarà i és evident, i per tant, ens 
n’alegrem. Però encara hi ha molts territoris en què totes aquestes persones no po-
den acudir..., i per tant, la dificultat encara és més grossa.

Per tant, res més a dir. Ja s’han comentat molts temes que nosaltres compartim i 
dir que hi donarem suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, per posicionar-se respecte a la transacció, que, tot i que 
ho ha fet, entenc que vol fer ús de la paraula, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Ho he fet abans perquè realment ha canviat molt la reso-
lució respecte al que era inicialment, sense perdre de vista que hi ha una voluntat de 
reduir les llistes d’espera, també incorporar altres punts i altres elements.

Perquè hi ha d’haver aquest enfocament, aquest enfocament global, no?, al que 
feien referència diversos grups parlamentaris, no com a patologia, però..., perquè es-
tem a la Comissió de Salut, i el que tampoc ens podem permetre és que abandonem, 
per aquest enfocament global, aquella part de tractament sanitari necessari, ben fet 
i amb els temps adequats.

Perquè no pot ser que es faci ni amb anys i panys d’espera, com sis i set anys, 
com s’està havent d’esperar actualment per les intervencions; que no es faci amb 
bones tècniques, com també està passant actualment a Catalunya, en aquestes in-
tervencions, o que no s’estigui fent amb un bon seguiment posterior, que també és 
necessari.

Per tant, això vol dir recursos. Recursos que, evidentment, hi ha hagut passos en-
davant a Catalunya en aquests darrers anys, hi ha hagut, deia el senyor Quinquillà, 
cent noranta intervencions en aquests darrers anys, cert. Però les dades últimes del 
mateix Departament de Salut és que hi havia cent vint persones en espera l’any passat. 

Per tant, en calen molts més de recursos. No poden ser aquestes llistes d’espera 
per a les intervencions per a aquest petit percentatge de persones transsexuals que 
sí que volen fer-se la reassignació de sexe amb intervenció quirúrgica, que no hagin 
d’estar esperant durant anys i panys i patint aquestes conseqüències psicològiques a 
les quals els feia referència abans.

Simplement, agrair de nou la feina de la gent que des del col·lectiu tiba en aquest 
sentit, a I-vaginarium, que ja les havíem saludat abans, però també a la Gina Serra, 
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que s’ha incorporat ara i que també des del col·lectiu trans i des del mateix Consell 
Nacional LGTBI doncs, de Catalunya, s’està posant aquest tema a l’agenda. Per 
exemple, el Dia de l’Orgull, ja fa quatre dies, no?, a Catalunya, en què aquest també 
era un dels temes que estava en agenda en les reivindicacions a Catalunya.

I agrair a tothom el suport. Crec que fem un pas endavant, avui, en aquesta co-
missió sobre aquest tema.

La presidenta

Gràcies, diputada. No ho he fet, però benvingudes a la comissió, senyora Serra i 
senyora Recio, sobretot en l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre 

250-00328/12

Ara passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 8, que és la Proposta 
de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
Una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i per a la 
seva defensa, té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta, y gracias también al representante del comité de empresa de 
la UTE Egara-Lafuente, que nos acompaña hoy. Bienvenido a la Comisión de Salud 
del Parlament.

Toca hablar de nuevo del transporte sanitario. No es la primera vez y, bueno, me 
temo..., bueno, no, más bien sé que no será la última. 

Esta propuesta de resolución se presentó a finales de julio del año pasado, pero, 
lamentablemente, sigue de actualidad. Cuando la presentamos, nos centramos en el 
territorio de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre porque, en aquel momento, era 
en esa zona donde se concentraban la mayoría de expedientes abiertos por posibles 
incumplimientos de las condiciones de la adjudicación.

Sin duda está muy bien que la Administración ejerza control sobre las condicio-
nes de prestación de ese servicio en los ciudadanos y, si el servicio no se cumple en 
las condiciones laborales y de servicios de vidas, exija cambios o aplique las san-
ciones procedentes. Y esa es la clave. No tanto que haya apariencia de inspección y 
se abran expedientes aquí o allá, sino que, a consecuencia de ellos, se resuelvan los 
problemas que puedan encontrarse.

Y la realidad, a día de hoy, es que el que fue el mayor concurso público de la his-
toria de Cataluña, y a pesar de que ya lleva años desde su puesta en marcha, a pesar 
de que el departament diga que ejerce sus funciones de control, sigue siendo fuen-
te de problemas por una prestación del servicio con claros déficits y por continuos 
problemas laborales, que siguen siendo denunciados por la representación sindical. 

Miren, el pasado 28 de junio, hace muy pocos días, se celebró una reunión de 
la patronal con los sindicatos. Un acto de conciliación, convocado por el Tribunal 
Laboral de Catalunya, dentro de las negociaciones de su convenio colectivo. ¿Y sa-
ben cuál fue el resultado? Pues, ese mismo día, salir de la reunión, y todos, todos 
los sindicatos presentes convocaron una huelga. Salir de esa reunión y convocar una 
huelga para todo el día 11 de septiembre, huelga convocada, como digo, por todos los 
sindicatos que estaban allí convocados: UGT, Sindicat, USOC y Comisiones Obreras.

Una vez más, una huelga en el conjunto del transporte sanitario de Cataluña, ¿y 
hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación de precariedad labo-
ral y de servicio deficiente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar a que el de-
partament tome cartas en el asunto de forma decidida? 
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Nuestra propuesta de resolución, en sus dos primeros puntos, hace referencia a 
una empresa concreta, pero la realidad es que debería hacerse extensiva al conjun-
to del sistema de transporte sanitario de Cataluña. El Govern i el Departament de 
Salut lo saben, y lo vuelve a decir la representación sindical, que la problemática es 
general, siguen sin encontrar respuestas y siguen viéndose en la necesidad de con-
vocar huelgas.

Los dos puntos siguientes intentan ser un freno para que las adjudicatarias ten-
gan tentaciones de incumplir las condiciones firmadas. Si son conscientes de que ese 
incumplimiento no solo implicará al contracto actual, sino puede tener consecuen-
cias a futuro, pues entendemos que puede ser un buen motivo para que se atengan 
a lo pactado.

Se habían presentado enmiendas por parte de los grupos del Govern. Las dos 
primeras ya les habíamos dicho que no las podíamos aceptar en sus redactados. En 
las otras dos, la verdad es que hemos tenido un amplio debate, cruce de mensajes, 
llamadas, y hemos intentado llegar a una solución. 

Y yo agradezco el interés que ha habido y supongo que mereceré el reproche por 
inmovilismo, pero mantendremos el redactado original tal como está y, si acaso, lo 
defenderé después.

Muchas gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara, per a la defensa de les esmenes presentades, i en 
nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Crec que només reafirmar-me, doncs –el diputat de Ciutadans en feia esment– en 
aquest immobilisme, jo diria que probablement en la no voluntat, a vegades, d’arri-
bar a aquesta entesa. 

Des del Govern crec que se n’és coneixedor, no?, de que realment hi ha una pro-
blemàtica, i així s’ha treballat per anar-la solucionant. Sobretot en el punt 1, 2 i 3, 
moltes de les esmenes presentades són de matisos, alguna que ja posa en valor que 
realment s’ha actuat, s’ha aconseguit alguna millora i que aquests passos són ferms. 

Així mateix, també algun altre matís d’aquestes és que no arrenca ara, que se se-
guirà o s’intentarà sancionar, sinó que ja posa sobre la taula que això ja està arrancat, 
que aquests expedients sancionadors ja hi són. Per tant, enteníem que, probablement, 
la voluntat de Ciutadans, en aquest cas, no és de seguir treballant i d’anar a polir 
aquells aspectes que tots considerem que probablement són millorables, sinó d’evi-
denciar que tot comença a partir d’avui. I entenem que, en aquest sentit, no és així.

D’un any ençà, s’hi ha treballat, i s’hi ha treballat molt. S’han creat comissions 
de seguiment, tant a nivell de regió sanitària... També hi ha una taula de seguiment 
d’aquest transport sanitari no urgent, que es reuneix dos, tres vegades l’any, que 
també hi ha el comitè d’empresa, que aprofito també per saludar-los. I, al final, totes 
aquestes reunions són per recollir totes aquestes inquietuds i per posar tots els mit-
jans possibles per solucionar-los. Perquè allà recullen les incidències, es revisen les 
que hi havia anteriorment, es revisa com s’han solucionat, què s’ha fet, què no s’ha 
fet, i es busquen tots els canals per a aquestes millores. Hi han expedients oberts, hi 
han expedients sancionadors, i es va avançant en tot això.

Com a millora a destacar també, doncs, que s’ha aconseguit que hi hagi la figura 
del coordinador de les Terres de l’Ebre, que, fins aquest moment, no hi era i es de-
penia de Tarragona. Per tant, això també fa que aquesta interlocució amb l’empresa 
sigui molt més àgil i es tiri endavant.

En referència al punt 4, el que es va plantejar és que s’ha buscat qualsevol fórmu-
la per intentar trobar com avançar en això, no? I és el que hem posat a sobre la taula. 
Realment el redactat del punt 4, probablement, no compleix la normativa vigent a 
nivell de licitacions. El que si buscàvem era, i aquí vam proposar una transacció de: 
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analitzem la normativa; mirem quines clàusules, dintre de la normativa, hi pot ha-
ver perquè potenciïn o no potenciïn aquest tipus d’empreses, i mirar com es poden 
redactar. Vull dir, era: busquem tot això, analitzem, perquè és el que volem. 

Realment, en aquell tipus d’empreses que, potser, prefereixen assumir una mul-
ta que millorar el servei, aquí estem tots que aquest tipus d’empresa, probablement, 
no és la que es vol potenciar. Però sí que és veritat que hem de mirar com això pot 
quedar redactat en una clàusula de prestacions. Probablement, no hi pot haver una 
doble penalització i dir: «penalitzem amb punts negatius aquesta empresa», però sí 
que hi pot haver una clàusula en positiu, no?, que realment si una empresa no té cap 
expedient obert poden ser punts positius, en detriment d’una empresa que en tingui, 
que no els tindrà. 

Per tant, els posàvem sobre la taula tota aquesta anàlisi de buscar aquesta manera 
de mirar endavant, i realment no hem trobat aquell punt de dir: «Vinga, va, com ho 
construïm?», sinó que ha sigut un no a tot.

Per això, doncs, probablement, justifiquem el nostre vot contrari al punt 4, però 
no perquè n’estiguem en contra, sinó perquè volem trobar, realment, no aquelles 
eines que basteixen en dos línies..., sinó aquelles eines que realment després, en un 
futur plec de clàusules, ens permetin potenciar un tipus d’empreses i no unes altres.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I sigui benvingut, senyor Luri, en aquesta comissió també. 
I ara, per la defensa de les esmenes, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, presidenta. En la mateixa línia del que explicava la diputada Caula, i 
sense tampoc ser massa reiteratiu, compartim essencialment la proposta de resolu-
ció plantejada, en tot cas amb un matís important –i ella n’ha fet referència al prin-
cipi–: tot el que aquí es situa, la problemàtica associada «s’està abordant». O sigui, 
no hem de parlar en un futurible, sinó que és un present que s’està abordant des del 
departament. S’està abordant, a més a més, doncs fent inspeccions que estan deri-
vant en uns expedients que han de fer el seu curs administratiu. S’està abordant tam-
bé pel que fa al compliment de les condicions laborals dels treballadors, que era un 
tema important –i vostè n’ha fet referència, a nivell sindical–, i, de fet, hi ha hagut 
una pujada de salaris amb efecte retroactiu del 3,2 per cent. 

Per tant, s’estan abordant, d’una banda, les disfuncions de la prestació del ser-
vei, i, d’altra banda, també la problemàtica associada a les condicions laborals dels 
treballadors afectats.

Per tant, en aquest cas, l’Administració, el SEM en concret, està, diguem-ne, fent 
els deures, tot i que estem en un procés en el qual tot això ha d’acabar desembocant 
en un tercer aspecte, que és important, i són les possibles conseqüències que això 
pugui tenir sobre les empreses que estan fent la prestació del servei. I, en aquest sen-
tit, també hi estem d’acord. És a dir, això..., si realment hi ha hagut una mala praxi, 
això ha de tenir unes conseqüències. 

Ara, i aquí vaig al punt 4, tal com vostès el plantegen, diguem-ne, no el podem 
compartir per un tema de forma. És a dir, no es pot plantejar un plec de condicions 
que plantegi penalitzacions. És a dir, un plec de condicions, en el pitjor dels ca-
sos, pot donar un resultat de zero punts, no pot donar menys zero punts. Per tant, 
el plantejament que nosaltres proposàvem, en tot cas, implementar mesures que, 
per exemple, doncs generin sistemes de puntuació que afavoreixin empreses, eh?, 
que acreditin bones pràctiques. Entenem que aquest seria el plantejament lògic i, 
per tant, aquest punt 4 el votarem negativament, no perquè no el compartim con-
ceptualment, sinó perquè entenem que el plantejament del redactat no s’adiu, justa-
ment, amb el que seria un element fonamental dintre del que seria, doncs, l’àmbit 
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justament, en aquest cas, de la redacció d’un plec de condicions tal com entenem 
que hauria ser, eh?

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara per la posició sobre la proposta de resolució, i en nom del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Del transport sanitari, em sembla que ho ha dit el diputat de Ciutadans, 
n’hem parlat moltes vegades, sobretot... En primer lloc, benvinguts. Però que n’hem 
parlat en la comissió, però sobretot en el plenari. Ara recordava, no en el plenari an-
terior, doncs deu fer dos plenaris, les companyes de la CUP van presentar una moció 
a la qual tots vam fer esmenes i al final es va arribar a una proposta..., a una mo-
ció en la qual es contemplaven i s’abordaven alguns dels aspectes que avui es tracten 
també aquí. No és tant Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sinó que, com molt bé 
deia el diputat, és de tot Catalunya.

Jo crec que..., l’altre dia en el Ple també es va posar sobre la taula el debat sobre 
aquesta adjudicació, que és un mal concurs, és un mal plec i una mala adjudicació, i 
això és una evidència. Que hi han hagut des del primer moment desastres –i així ho 
vam dir en el Ple, perquè he mirat l’acta–, que afecten molt directament els usuaris 
per un mal servei, però sobretot que afecten als treballadors i treballadores i a l’estat 
de les bases. Aquesta ha sigut una reivindicació constant: l’estat en el qual estaven 
les bases.

Per tant, jo no els reiteraré el que ja vam dir en el seu moment: una mala adjudi-
cació, un incompliment dels plecs i una mala praxi per part de les empreses, i una 
poca voluntat sancionadora per part de l’Administració, perquè es van obrint expe-
dients però no sabem ni com acaben ni en general com està tot.

Per tant, jo crec que em refermaria en el que ja vam aprovar en aquella moció, 
que vam ser capaços d’aprovar-la per àmplia majoria; també en el que ha repercutit 
tot això en els mateixos treballadors del SEM, els quals també en aquest moment 
estan en lluita i, per tant, continuen, i en el mateix comitè d’empresa del que és el 
transport sanitari.

I donarem suport a la proposta de resolució en els termes que ha presentat el 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
diputada Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs bé, com ara recordava la portaveu socialista, en vam 
parlar fa poc al Ple, però n’hem parlat en moltíssimes ocasions en el Ple, fins i tot 
des d’abans de fer-se aquest concurs, mentre s’estava fent aquest concurs, després 
d’aquell concurs i, lamentablement, tots els elements que s’anaven posant de genera-
ció de dubtes en aquell moment s’han anat confirmant. 

Ens generava dubtes, el concurs, per elements laborals, per com es garantirien 
condicions laborals, les subrogacions... Ens generava dubtes aquell concurs sobre com 
actuarien les empreses, perquè algunes d’elles ja venien la majoria d’estar treballant 
en el sector a Catalunya i ja cometien incompliments. Ens generava dubtes sobre ele-
ments d’eficiència, sobre el nou model que es plantejava el 2015 i com acabaria sent 
més eficient o no per a la ciutadania. I ens generava dubtes tot això, més que raona-
bles, de com podia al final acabar-se convertint en un servei encara més mercantilit-
zat, més de fer negoci i menys de donar bon servei públic a la ciutadania.

I tots aquells dubtes s’han confirmat amb els anys. Hi ha hagut mala praxi a les 
empreses, hi ha hagut insuficiència i empitjorament del servei, també de les condi-
cions laborals, més irregularitat territorial o desigualtat territorial en el servei, més 
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trencament de la lògica d’equitat, per tant de que visquis on visquis de Catalunya 
tens un servei igual. Ja no parlem del transport no urgent, que encara és molt pitjor. 
Tot plegat porta a demanar, si us plau, un replantejament global de com gestionem 
el servei de transport sanitari.

És aquesta part que a mi em grinyola una mica de la proposta de Ciutadans. 
No ens interessa una renovació d’aquestes empreses, ens interessa que abans que 
arribem al punt de la renovació del contracte d’aquestes empreses fem un replante-
jament global del sistema del transport sanitari, perquè s’està tocant la qualitat del 
que teníem a Catalunya, que era millorable però que era molt millor (l’oradora riu) 
del que estem tenint ara mateix. Per tant, no continuem amb el desastre, si de cas. 

Bé, sigui com sigui, igual que ja s’ha dit, crec que ja vam tenir una moció prou 
interessant, completada per tothom, en el Ple. Aquesta resolució, en aquest cas, en 
alguns elements és complementària, bàsicament per posar el focus en els incompli-
ments que està havent-hi en el cas de Tarragona, de terres de Tarragona i Terres de 
l’Ebre. La votarem a favor, excepte el punt 4, en el qual ens abstindrem.

Per què? Jo precisament estic treballant en la llei de contractes de serveis a les 
persones en aquest Parlament, precisament també amb molta crítica i molta queixa 
respecte d’aquesta llei, però és cert: el que no es pot posar en un plec de clàusules 
és una multa. Si de cas, en aquest cas el que s’hauria de posar és un veto a que qual-
sevol empresa que ha tingut uns expedients per incompliments en aquell tipus de 
servei no pot accedir directament a presentar-se a un concurs per a aquell servei. 
D’això hauríem d’estar parlant en un plec de clàusules i en una llei de contractes, no? 
No pas de que hi hagi punts negatius.

Per tant, el plantejament tal com l’han fet els de Ciutadans en aquest punt no ens 
satisfà i ens hi abstindrem. Demanem votació separada del punt 4.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se respecte les esmenes, tot i que ja ho ha 
avançat una mica abans, té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidenta, pero creo que sí, que conviene destacar algunos peque-
ños puntos.

Es verdad, los problemas no han empezado hoy, empezaron del primer día o de 
antes, como bien decía la diputada Ribas. Este concurso, pues, se planificó de una 
manera realmente penosa y estamos padeciendo las consecuencias.

Y sí, hay expedientes, es cierto, y se hacen cosas, pero era lo que les decía yo en 
mi intervención: si es que se nota muy poco que se están resolviendo y, sino, pues 
nueva huelga dentro de dos meses. Es que estamos así.

O sea, no le discutiré, diputado Quinquillà, diputada Espigares o, perdón, Anna 
Caula, que ahora estaba..., que el Departament vaya haciendo algo; no se lo discuti-
ré, pero es que sigue sin notarse y es que llevamos ya muchos años con este concur-
so. Si el departament se hubiera puesto las pilas desde el principio, que era lo que 
debería haber hecho, sin duda estaríamos ahora algo mejor.

Pero, en cualquier caso, yo quisiera poner un puntito positivo, si me permiten, en 
cuanto a... Creo que ha habido una diferencia en cuanto a las otras veces que hemos 
tramitado temas de ambulancias y es que, al menos sí, hoy, los grupos del Govern 
comparten todo el fondo de la cuestión, aunque podamos estar discrepantes en mati-
ces acerca de penalizaciones, sí, no, vetos, bueno, penalizaciones no y vetos sí. Bien, 
evidentemente, ese es el debate.

Y a mí me parece muy bien que se abra hoy ese debate a partir de este punto 
–aunque ya se había tenido en otras, pero en esta Comisión de Salud no se había 
tocado este punto específico en concreto–, que se abra el debate de cómo conseguir 
o cómo hacer, cómo plantearles a las adjudicatarias de los concursos públicos que 
tienen que cumplir y que eso, sino, va a tener consecuencias importantes.
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Yo creo que ese debate se abra y que por parte de los grupos de Govern también 
se comparta ese interés, bueno, y hemos estado debatiendo ampliamente si cambia-
mos esto, si lo otro, donde nos ponemos. Bueno, aunque nos hubiéramos puesto de 
acuerdo en algo entre nosotros, no estaríamos de acuerdo con el Grupo de Catalunya 
en Comú Podem, pero importante que se abra de cómo conseguir que las adjudica-
tarias hagan las cosas bien.

Estamos..., no quiero meterme en otros temas que no tocan, para que la presi-
denta no me diga nada (l’orador riu i algú diu: «díselo, díselo»), pero no son preci-
samente solo las adjudicaciones del transporte sanitario; son muchas cosas en las 
que la Administración tiene que ser muy firme –muy firme–, porque está utilizando 
dinero de todos los ciudadanos. Son servicios para los ciudadanos, en algunos casos 
tan importantes como este, como la salud, y tenemos que ser muy firmes con las 
adjudicatarias de los servicios públicos para que cumplan bien.

Así que, nada, agradezco que, por lo menos, ya compartamos el fondo de la cues-
tión y probablemente podremos llegar a puntos de acuerdo en otro momento, aunque 
en esta ocasión no sea así.

Gracias.

La presidenta

Senyor Barra, els agrairia que acotessin el posicionament a les esmenes i no fes-
sin posició general.

Per tant, entenc que en aquesta proposta de resolució hi ha votació separada del 
punt 4? Doncs, votem el punt 1, 2 i 3 conjuntament. (Veus de fons.) O sigui, és així, 
eh? No hi ha votacions separades... El punt 4 és el que vostè ha demanat votació se-
parada? D’acord.

Doncs, comencem per votar el punt 4.
Vots a favor del punt 4 d’aquesta proposta de resolució?
10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari del 

Partit Socialistes i Units per Avançar, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem... –ai, disculpa, disculpa, mira que ho has dit tres vegades–, i del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular. 9 vots a favor –9 vots. Perdoneu. 9 a favor dels 
grups que he dit.

Vots en contra?
10 vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Abstencions?
1 abstenció, de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, aquest punt no queda aprovat.
Llavors, ara passaríem a votar els punts 1, 2 i 3 d’aquesta proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs, queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Esparreguera

250-00361/12

Ara passaríem a la proposta de resolució número 13, que és la Proposta de reso-
lució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Esparraguera, i 
aquí saludar també el portaveu del Grup Municipal d’Esparraguera de Ciutadans, el 
senyor Josep Maria González Mur.

Per a la defensa d’aquesta proposta de resolució, i en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, també té la paraula el senyor Martín Barra.
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Martín Eusebio Barra López

Aunque entrego una transacción, que... (Veus de fons.) Espera, que no son estas. 
(Remor de veus.) Perdón, estaba aquí... Socialistas ya lo tienen. Y ya haremos en-
trega a la Mesa también de la transacción firmada. La verdad es que el arranque de 
esta comisión ha sido un poquito accidentado.

Bien, gracias de nuevo, presidenta, y también agradecer la presencia del concejal 
de Esparraguera del Grup de Ciutadans, que nos acompaña.

Los recortes aplicados durante la crisis económica por el Govern de la Generalitat 
fueron los más salvajes de todas las comunidades autónomas y es donde estamos 
tardando más tiempo en recuperarlos, que también esto es muy grave.

El Govern actual, claro y declarado heredero de los Mas, Boi Ruiz y compañía, 
que provocaron estos recortes, sigue manteniendo una dejadez continuada, diría que 
crónica. Y mientras mantiene la mirada fija en fantasías identitarias que absorben 
toda su dedicación y chupan de las arcas públicas sin medida, los problemas reales, 
las necesidades básicas como la salud y otras siguen desatendidas.

En este caso, la propuesta hace referencia al municipio de Esparraguera, pero 
incluso hoy en el orden del día había puntos de esa misma problemática en otros 
municipios, o ya se han tratado en otras ocasiones en esta comisión. El caso es que 
no existen visos de que el Govern tenga, ni en este caso ni en muchos otros, la más 
mínima intención de buscar soluciones pertinentes, no mientras siga fantaseando 
con futuribles imaginarios que mágicamente harán que la vida sea de color de rosa; 
no, mientras siga perdido vagando como alma en pena por los prados de Waterloo. 
(Remor de veus.)

Y no, no es culpa de prioridades presupuestarias. Ya hemos hablado en otro 
punto sobre estas cuestiones, ni siquiera de eso que mal, de forma errónea, llaman 
«expolio fiscal» y lo recitan machaconamente, cual rosario de misa. No, ese mal 
llamado «expolio fiscal» según ustedes, ya existía antes de los recortes, y el CAP 
d’Esparraguera tenía su servicio de atención continuada abierto.

Nuestra propuesta tiene dos puntos. En el primero, pues, pedimos la recupera-
ción del servicio –había una enmienda que no hemos aceptado, luego podemos ex-
plicar por qué– y en el segundo punto sí que hemos alcanzado una transacción, que 
es la que hemos entregado ahora a todos los grupos y que entregaremos firmada a 
la Mesa también como procede.

Como digo, en el primero mantenemos el redactado original y en el segundo 
punto el redactado transaccional y, si acaso, después de la defensa de la enmienda, 
pues, me posicionaré sobre ella –esta vez solo sobre ella. 

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Bé, de forma més breu, perquè al final el sentit de la propos-
ta de resolució ha quedat com ha quedat.

Perquè quedi clar, el que es demanava, que era reobrir el Servei d’Atenció Continuada, 
la proposta d’Esquerra i Junts per Catalunya el que feia era garantir l’atenció conti-
nuada, i això és el que vull que quedi clar que és al que Ciutadans està dient que no.

Ho dic perquè al final ens trobem amb que l’oposició demana al Govern que 
prioritzi i quan el Govern prioritza el que ens trobem és que hi ha part de l’oposició 
que el que fa és demanar que es reobri tot allò que s’ha planificat i prioritzat.

Per tant, o demanem que es prioritzi i es governi o demanem que es faci aquest 
postureo territorial, que òbviament a tots els interessa que hi hagi l’equitat territo-
rial, però que al final s’acaba convertint que aquí no tenim la visió global de què 
està passant al país, sinó que en funció dels grups municipals que uns i altres tenim, 
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porten aquí propostes de resolució que, oportunament, assenyalen un territori o un 
altre. 

I ho dic perquè al final acabarem aprovant una proposta de resolució i hem ar-
ribat a aquesta transacció amb el company Barra d’establir aquest espai de diàleg 
entre el CatSalut i l’Ajuntament d’Esparraguera, que crec que és un bon punt, òb-
viament, però ens trobem que estem aprovant un punt que diu que l’Ajuntament i 
el CatSalut han de parlar, que òbviament que sí, però és que si això ho hem de fer 
pels més de nou cents municipis que hi ha en aquest país, òbviament, després no po-
drem parlar dels drets de les persones trans, no podrem parlar de discapacitat, no 
podrem parlar de la resta.

Per tant, ens mantindrem en contra del punt 1, perquè oferíem garantir l’atenció 
continuada i no s’hi ha volgut entrar i, en tot cas, aprovarem aquest segon punt, del 
diàleg necessari, però no sé si tant com perquè una proposta de resolució hagi de dir 
una obvietat com aquesta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per a la defensa de les esmenes, i en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Afegir-me a l’argumentari de la diputada Espigares i, per no allargar-nos 
més, simplement sí, no hi ha una relació directa entre el que vostè diu «espoli fis-
cal», senyor Barra, que jo en dic «dèficit fiscal», i sap que sovint ho trec en aquesta 
comissió, però sí que entre el dèficit fiscal..., sí que hi ha una relació estructural amb 
el finançament de tots els serveis i del sistema en general i del sistema sanitari en 
particular, pel que fa aquesta comissió.

Per tant, sí que és oportú, cada vegada que fan reclamacions que van acompa-
nyades de més diners, de més pressupost, doncs sí, jo crec que és oportú parlar-ne, 
perquè és un problema estructural per als bons serveis de tot el país.

Per tant, doncs jo els continuo fent aquesta petició i ho continuaré fent de que 
cada vegada que hi hagi peticions que comportin més finançament, doncs que re-
clamin aquest millor finançament i, si més no, comencin pel millor finançament 
i acabaran veient que la reclamació oportuna és la de posar fi al dèficit fiscal de 
Catalunya.

I, pel que fa al segon punt, que sí que l’hem transaccionat, simplement dir que 
està bé que hi hagi diàleg, perquè, si es donen les condicions en que sigui absoluta-
ment imprescindible que s’ampliï l’horari del servei del CAP d’Esparraguera, doncs 
es pugui analitzar. Doncs està bé que hi hagi aquest diàleg. Ara, és veritat, si l’hem 
de fer, tal com deia la diputada Espigares, per a tots els municipis de Catalunya, 
també estarem deixant de dedicar temps a altres coses. Res més. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se en nom del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Seré més telegràfica. Dir que no compartim el desmantella-
ment d’aquest model sanitari de proximitat a les ciutats. Primer punt.

Segon punt. No s’estan revertint les retallades, per molt que diguem. I més ve-
ient que aquest any tampoc tindrem pressupost, i ja portem tres anys de pròrroga 
pressupostària. 

I tercer. Que una població de quaranta mil, una mica més de quaranta mil habi-
tants, necessita la reobertura del servei d’urgències nocturnes, és a dir, el servei de 
vint-i-quatre hores. I per tant, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. I per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs molt breument. Farem suport a aquesta proposta de 
resolució. No és –entenc– que s’estigui demanant que hi hagi d’haver atenció con-
tinuada vint-i-quatre hores a cada municipi. S’està demanant..., de fet, nosaltres és 
que fins i tot aniríem més enllà, no només que hi hagi atenció continuada vint-i-
quatre hores, sinó un CUAP a Esparraguera, perquè doni servei a Esparraguera, al 
Bruc, a Collbató, a Olesa, a Abrera. Territorialment, la lògica seria que estigués a 
Esparraguera, i no que hagi d’estar a Martorell, per exemple, o que hagi d’estar... 

I no tenim pistes pas de que la planificació territorial o de futur d’aquesta zona 
estigui pensant en aquest sentit. I creiem que lo més eficient, no per cada munici-
pi, sinó per..., els estic citant cinc municipis, és que hi hagi un servei de proximitat 
d’atenció continuada que doni servei a aquests cinc, que ja és una massa de pobla-
ció important, que descongestiona l’Hospital de Martorell, i que donaria el servei 
des d’Esparraguera. I per tant, que no només fos el CAP vint-i-quatre hores, sinó un 
CUAP, per tant, amb algun servei especialitzat extra per, realment, urgències hos-
pitalàries. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar també el nostre vot a favor. Aquesta propos-
ta de resolució és una més amb relació a l’atenció primària en els municipis de 
Catalunya, com tantes altres que hem anat veient en diferentes comissions al llarg 
d’aquesta legislatura.

I desmentir: el problema no és un problema de finançament, no és un proble-
ma de dèficit fiscal. El problema és del Govern i de les prioritats que té el Govern. 
Ha quedat clar, està clar, i amb aquestes propostes de resolució continua quedant 
clar que entre les prioritats del Govern no està reforçar l’atenció primària, no està 
reforçar els serveis públics per la ciutadania. En tot cas, aquest Govern té altres prio-
ritats, gasten els recursos en altres prioritats, no ho fan amb la salut, que és allò que 
la ciutadania espera del seu Govern.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, per posicionar-se en les esmenes, té la paraula el diputat 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Y eso, sí, y con un pequeño matiz que, evidentemente, como 
decía antes, el déficit fiscal ya existía cuando el CAP estaba abierto. No será esa la 
culpa. Evidentemente es un tema de prioridad.

El primer punto, la primera enmienda, que la diputada Espigares ha leído, decía: 
«Garantizar..., garantir l’atenció continuada a la població d’Esparraguera, seguint 
els criteris del Planuc, a traves del CAP Esparraguera, l’Hospital Sant Joan de Déu 
i el 061 CatSalut Respon». Aquest era, exactament, el tema. Bueno, ese Planuc, ese 
Planuc que decía, por ejemplo, el Fórum Català de Atención Primaria: «El Pla d’ur-
gències Planuc o com fer un pla per empitjorar.»

No, si ahora ya está garantiza la atención continuada, está, tiene que ir a San 
Juan de Dios y ya está. Claro, pero es que eso es peor que lo que había antes, que 
tenían atención ahí, que muchas urgencias se pueden atender en atención primaria 
sin necesidad de hospitales. Y descongestionamos hospitales. Si es que es por eso 
no se lo hemos aceptado, no porque no queramos garantizar la atención continua. 
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Y, entonces, en el segundo, pues sí, claro que es una obviedad que deberían de 
hablar. Pues bien está que lo digamos, que nos hayamos puestos de acuerdo, y a ver 
si empiezan pronto y además encuentran soluciones.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, per tant, segons que el que he entès, hi ha votació separada 
dels dos punts d’aquesta proposta de resolució. Al punt 2 hi ha una esmena transac-
cionada i el punt 1 és l’original de la proposta de resolució. 

Per tant, passem a votar el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
10 vots a favor de la proposta de resolució, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

del Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya en Comú 
Podem i del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra?
10 vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
Doncs, en funció del vot ponderat, i remetent-nos a l’acord de Mesa que existia 

i al qual hem fet referència vàries vegades en aquesta Mesa, aquest punt no queda 
aprovat. (La secretària demana per parlar.) Secretària...

La secretària 

Esta secretaria considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar 
el presidente de la comisión es erróneo, ya que, implícitamente, ha computado como 
válidos los votos que corresponderían a los diputados suspendidos por imperativo 
legal y en virtud del auto del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018. 

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación, que 
establece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament, no puede considerar 
que los grupos de Junts per Cat y Republicà dispongan en el Pleno de los votos de 
diputados suspendidos de sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e in-
justo el acuerdo de la Mesa del Parlamento en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el Diario de Sesiones de esta 
expresa oposición e impugnación de la decisión por la presidencia de esta comisión 
de computar votos no disponibles en el Pleno, y a efectos de la eventual tutela del 
derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad, que se 
está viendo perturbado por la decisión de esta presidencia.

También realizo reserva de las acciones de tutela que sean necesarias.

La presidenta

Gràcies, secretària. Doncs ara passem a votar el punt 2, amb l’esmena transac-
cionada. 

Vots favorables?
Doncs queda aprovada per unanimitat.
Ara, seguint l’ordre del dia, passaríem a votar les compareixences... (Gemma 

Espigares Tribó demana per parlar.) Sí, diputada Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Per demanar votació separada dels punts 15, 16 i 17, que es poden votar conjun-
tament, i demanaré molt brevíssimament poder explicar el sentit del vot. 
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Sol·licituds de compareixença del secretari de Salut Pública i de Mireia 
Espallargues, responsable d’Avaluació de les Tecnologies i Qualitat de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, perquè es 
posicionin sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la 
salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya (retirades)
356-00468/12 i 356-00480/12

I per retirar la votació del punt 20 i 32.

La presidenta

Algun altre...? 

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb la consellera de Salut 
354-00127/12 a 354-00129/12

Per tant, primer, punts 15, 16 i 17 de l’ordre del dia. (Veus de fons.) Doncs, com 
que és la proposant, senyora Escarp, té la paraula.

Assumpta Escarp Gibert

De fet, el meu grup lo que fa és reiterar una sol·licitud de sessions informatives 
que ja havien estat rebutjades, perquè creiem que és important. Entre altres coses, 
perquè si vostès miren totes les propostes de resolució, sobretot pel que fa al 16 i 17, 
doncs veuen que diran: «D’acord amb el que diu el Planuc i d’acord amb el que diu 
l’Enapisc», eh? 

Per tant, la seva referència constant a totes les seves esmenes a l’Estratègia na-
cional d’atenció primària o al Pla nacional d’urgències requereix saber com està, 
perquè, aleshores, potser podríem agafar les seves esmenes i saber per què estan 
fent aquestes referències, perquè sabríem en quin punt està la seva aplicabilitat, com 
està... Perquè un entra a la web i molta transparència i molta reunió, però no hi ha 
una anàlisi clara de com està el tema ni com està dotat ni què és el que es preveu. 
Per tant, jo crec que hi tenim, absolutament, dret i, per tant, demanem aquesta ses-
sió informativa.

I pel que fa al punt 15, hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes sobre el 
tema del Barnaclínic. El conseller Comín va fer una explicació sobre com es cons-
tituiria en fundació. Han passat tres anys des d’aquest informe o dos i mig, i per 
tant, volem saber què farà la conselleria de Salut respecte al mateix dictamen de la 
Sindicatura de Comptes.

La presidenta

Gràcies, diputada. Algun altre grup vol posicionar-se? Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Molt ràpidament, com deia, per posicionar-nos en contra d’aquestes comparei-
xences, com així ho vam fer. I, en canvi, demanar que pugui venir la consellera de 
Salut abans de que acabi o de que, si no tenim més problemes logístics, comenci 
l’estiu, per parlar tant de les preguntes que tenim pendents com de l’actualitat, que 
òbviament ha d’incloure el Planuc i l’Enapisc i el que s’ha dit, però de forma global, 
i no concretament uns punts, sinó que es pugui donar resposta a tota l’actualitat po-
lítica de la conselleria de Salut.

La presidenta

Gràcies, diputada. Algun altre posicionament? Senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí, per manifestar no solament el nostre vot favorable a aquestes sessions infor-
matives, sinó tot el suport perquè creiem que són temes específics que no s’haurien 
de tractar en una sessió transversal amb la consellera –que celebrem que se’n facin 
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tantes com calguin i més i millor, però–, sí que és cert que són temes absolutament 
punyents de la realitat sanitària catalana, i per tant, que considerem que poder-los 
tractar aquí en una comissió, doncs, seria necessari, i per tant i en conseqüència, hi 
votarem favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. 
Doncs, si no hi ha més paraules, passaríem a votar els punts 15, 16 i 17.
Vots a favor?
10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit dels Socialistes 

Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular.

Vots en contra?
10 vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
I per no repetir-nos, entenc, secretària, doncs que ens remetem a l’acord de Mesa 

del setembre del 18, i entenc que la senyora secretària repetirà el que ha llegit abans, 
i per tant, aquests punts queden rebutjats. 

Seguim amb les votacions de les compareixences previstes. 
Aniríem a les que havien demanat, de la 20 a la 38, entenent que la 20 i la 32 

queden retirades. Sí? 
Vots favorables? (Veus de fons.) Ah, perdó! Sí, senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

Em sap greu repetir la discussió, però havíem demanat que no es votessin aquests 
punts avui.

La presidenta

Senyora diputada, estem dins del temps. Els proposants les volen mantenir. El 
problema estava dins de la comissió que tocava avui i, per tant, és més un problema 
de si les retiren o no els grups proposants que no tant la voluntat de votar-los o no, 
que aquest és la discussió que vostè ja ha expressat abans, no?, de posicionament 
respecte a aquestes propostes de compareixença.

Per tant, si el grup proposant no les vol retirar, la Mesa no les pot no votar si 
estem dins del temps que havíem previst i estan en l’ordre del dia previst per a la 
comissió d’avui. 

Sí? (Veus de fons.) Està en l’ordre del dia previst. Si no hi hagués hagut la inci-
dència de l’aigua, aquestes sol·licituds de compareixença s’haguessin votat amb nor-
malitat. Quan hem demanat quins punts es volien mantenir, els grups propietaris 
han demanat mantenir-les. Per tant, la Mesa no pot, discrecionalment, treure-les a 
petició d’altres grups, si els proposants les volen mantenir, perquè estaven a l’ordre 
del dia previst. I, a més a més, estem dins de l’horari que ens havíem marcat.

Alguna posició? Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí, sí, evidentment, ens posicionarem. Com a autors d’aquesta proposició de llei 
de salut bucodental, considerem que... que els grups de govern registrin una vinte-
na de compareixences de gent de govern sobre una proposició de llei de l’oposició 
només pot respondre a les voluntats de bloquejar la tramitació d’una proposició de 
llei. (Remor de veus.)

És lògic que els grups de l’oposició demanéssim, potser, compareixences de gent 
del Govern, amb els quals no tenim fil directe ni via directa, perquè es posicionin 
al respecte d’aquest text. De fet, n’hi ha algunes d’aprovades ja a la sessió anterior 
d’aquesta comissió de gent del Govern perquè vinguin a posicionar-se al respec-
te d’aquesta llei. Hauríem, fins i tot, entès que el Govern digués: «Molt bé, més enllà 
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de les tres o quatre que ja estan aprovades, n’hi ha alguna més que seria interessant», 
però vint no té sentit –no té sentit.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquestes sol·licituds de compareixença 
que registren els grups de Govern, que tenen tota aquesta informació, si volen, per 
fil directe, que, entenc, que si venen a posicionar-se sobre una llei, des del Govern, 
és per il·lustrar, si de cas, a la resta dels grups. I la resta dels grups els estem dient, 
almenys el meu, que no ens calen aquestes compareixences amb un vot contrari. 
Espero que ho reflexionin. 

La via d’evitar aquest vot en contra i, bé, aquest posar-nos vermells avui, era que 
avui es retirés aquesta votació i en parléssim amb tranquil·litat i féssim una raciona-
lització d’aquesta llista. No ho han entès així, doncs, almenys per part del meu grup 
parlamentari, tindran un vot contrari.

La presidenta

Gràcies, diputada. Podem passar a votació d’aquests punts?
Doncs, ho reitero, del 20 al 38, exceptuant el 20 i el 32. Per tant, del 21... (Veus 

de fons.) Si els vol mantenir, els podem votar, si estem dins de l’ordre..., de l’hora 
prevista. (Veus de fons.) Doncs ho podem votar; perdonin, doncs ho votem tot con-
juntament, totes les compareixences que ens queden. 

Hi ha alguna votació que s’hagi de fer separadament? 
(Assumpta Escarp Gibert demana per parlar.)

Assumpta Escarp Gibert

Sí, de la 20 a la...

La presidenta

D’acord.

Marta Ribas Frías

La 18 i la 19..

La presidenta

Per una banda...

Marta Ribas Frías

...per un costat, i la resta per un altre.

La presidenta

Perfecte. 

Sol·licituds de compareixença d’una representació de l’associació Volem 
Signar i Escoltar perquè informi sobre els problemes dels infants sords 
per a fer servir la llengua de signes en l’àmbit sanitari i d’Ana Rosa 
Sevillano, de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, perquè 
informi sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions dels 
tècnics en cures auxiliars d’infermeria
356-00447/12 i 356-00452/12

Doncs passem a votació els punts 18 i 19.
Vots a favor?
Doncs queden aprovats per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00469/12 a 356-00479/12 i 356-00481/12 a 356-00486/12

I ara passaríem a votar les compareixences de les que ara fèiem el debat, que són 
de la 21 a la 38, exceptuant la 32, que ha estat retirada. 
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Vots a favor d’aquestes compareixences?
10 vots a favor.
Vots en contra?
Vots en contra del Grup del Partit dels Socialistes, de Ciutadans, de Catalunya 

en Comú Podem.
Abstencions?
Una abstenció del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Per tant, aquestes compareixences queden aprovades per 10 vots a favor, 9 en 

contra i una abstenció.
Per tant, ara ens quedaria l’últim punt, el punt 40, que demanava la senyora 

Ribas, que és la creació... (Veus de fons.) Ah! Disculpeu. Recordin que havíem dit, o 
sigui havíem fet referència a les compareixences bucodentals. És a dir, si les votem 
totes, cap problema, es voten totes, no en deixarem dos o tres pendents. És a dir, és 
obvi, eh? Però siguem conscients d’això. 

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de 
l’Institut Català de la Salut, perquè es posicioni sobre el Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut 

356-00487/12

Per tant, ens queda el punt 39, que és l’únic que ens queda sol ara per votar. Sí? 
I el 40 després, que és nomenament de la ponència. Però, de compareixences, ens 
queda el punt 39. 

Vots favorables al punt 39?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de 
creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (nomenament 
de la ponència)

202-00040/12

I, ara sí, passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia d’avui, que és la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya, que és el nomenament de la ponència. 

Per tant, pregaria als portaveus que ens diguin a la Mesa quins són els ponents 
dels grups per aquesta proposició de llei.

Senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí, jo mateix.

La presidenta

Senyora Escarp...

Assumpta Escarp Gibert

Jo mateixa.

La presidenta

Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Jo mateixa.

La presidenta

Senyor Rodríguez...
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Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix.

La presidenta

Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

La diputada Titón Laïlla. (Rialles. Veus de fons.)

La presidenta

(L’oradora riu.) Era la sorpresa. 
Senyor Guinó... (Lluís Guinó i Subirós aixeca el dit índex.) Molt bé. Doncs queda 

nomenada així la ponència en aquesta comissió.
Suspenem la comissió, que la reprendrem, en principi, en la propera comissió. 

I el que sí..., ens reservem a poder fer una ampliació de l’ordre del dia en la propera 
comissió, per tal de seguir amb les propostes que teníem pendents en aquesta.

Sí que els demano, als portaveus, que en aquesta comissió havíem posposat pro-
postes de resolució, que sobretot no ho facin a l’últim moment, sinó que si hi ha al-
guna proposta de resolució que haguem de repescar en la propera o alguna altra que 
pugui ser posposada, si us plau, que ho facin arribar per la bona gestió de l’ordre del 
dia, entenent que serà una comissió una mica estranya, d’acord?

I tal com va demanar la senyora Ribas, aquells que són ponents de..., que hem 
estat nomenats ponents de la ponència de llei bucodental, si ens podem quedar un 
segon, s’agrairia.

Per tant, queda suspesa la comissió.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i tres minuts.


	Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a persones amb discapacitat 
	250-00310/12

	Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per a intervencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals
	250-00318/12

	Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
	250-00328/12

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Esparreguera
	250-00361/12

	Sol·licituds de compareixença del secretari de Salut Pública i de Mireia Espallargues, responsable d’Avaluació de les Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, perquè es posicionin sobre la Proposició de llei del
	356-00468/12 i 356-00480/12

	Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb la consellera de Salut 
	354-00127/12 a 354-00129/12

	Sol·licituds de compareixença d’una representació de l’associació Volem Signar i Escoltar perquè informi sobre els problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de signes en l’àmbit sanitari i d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de
	356-00447/12 i 356-00452/12

	Sol·licituds de compareixença acumulades
	356-00469/12 a 356-00479/12 i 356-00481/12 a 356-00486/12

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut Català de la Salut, perquè es posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de l
	356-00487/12

	Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (nomenament de la ponència)
	202-00040/12


