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Sessió 22 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 se-

cretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jean Castel Sucarrat, David 

Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González 

i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís Guinó i Su-

birós, Montserrat Macià i Gou, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó 

i Alfons Montserrat Esteller, 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 Catalunya 

en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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).

2. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Hospital 

Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00367/12). Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 158, 31; esmenes: BOPC 198, 18).

3. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep True ta, 

a Girona (tram. 250-00498/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 33; esmenes: 

BOPC 246, 20).

4. Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de l’Ins-

titut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat (tram. 250-00385/12). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 177, 55).

5. Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució variable pactada 

amb els treballadors sanitaris (tram. 250-00398/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

182, 21; esmenes: BOPC 217, 18).

6. Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la xarxa pública de 

salut mental d’adults (tram. 250-00395/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 

17; esmenes: BOPC 217, 17).

7. Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa pública de salut men-

tal d’adults (tram. 250-00396/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 19; esme-

nes: BOPC 217, 17).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa pública de salut 

mental d’adults (tram. 250-00397/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 20; es-

menes: BOPC 217, 18).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià - 

Gran Sol, de Badalona (tram. 250-00407/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 

30; esmenes: BOPC 231, 84).

10. Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona (tram. 250-

00418/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 42; esmenes: 

BOPC 231, 85).
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11. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol - Lle-

fià, de Badalona (tram. 250-00441/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, jun-

tament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 

22; esmenes: BOPC 231, 88).

La presidenta

Bon dia. Comencem aquesta comissió ordinària amb l’ordre del dia que teníem 
previst.

Però, com és preceptiu, abans de començar, demanar si els grups han d’informar 
d’alguna substitució. (Pausa.) Senyor Soler?

Jorge Soler González

Bé, bon dia. Senyora presidenta, un parell de coses, sí, durant alguna proposta. 
La primera, perquè la farà la diputada Valle, i perquè la del Trueta la farà el cap de 
llista, en Jean Castel. Després seguirà... Crec que no hi ha cap alteració. Això.

I voldria proposar un parell de coses. No sé si fer-ho ara... 

La presidenta

Fem primer substitucions i després entrem amb les modificacions de l’ordre del 
dia, si escau. (Assumpta Escarp Gibert demana per parlar.) No, encara no. Primer 
substitucions. (Veus de fons.) Ah, substitucions? Disculpi. Senyora Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

En les tres últimes propostes de resolució em substituirà el diputat Raúl Moreno. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Alguna substitució, senyor Guinó?

Lluís Guinó i Subirós

La diputada Macià substitueix el diputat Clara. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Doncs, ara sí, entraríem també si hi ha alguna modificació de l’ordre del 
dia previst. Senyor Soler?

Jorge Soler González

A veure, vaig a pams, que avui crec que n’hi ha unes quantes. 

La presidenta

A veure...

Jorge Soler González

La primera proposta és: donat que la importància de l’Hospital Trueta avui està re-
flectida amb dos propostes de resolució, que tinc la sensació que estem pràcticament 
a punt de tancar un acord important per a Girona i per a la província, doncs, demana-
ria fer, almenys, un debat conjunt. 

En segon lloc, donat que hi ha unes converses, també creiem que favorables, entre la 
nostra diputada Navarro i el Govern en temes de salut mental, i estaven a punt de tan-
car un projecte de llei o un acord amb unes reunions, etcètera, creiem que les propostes 
6 i 8..., precisament perquè sigui d’un caire encara més constructiu aquesta comissió, 
proposem posposar-les a la propera per intentar realment si aquest acord... La 6 i la 8, 
a veure si, doncs, acabem de lligar bé aquesta transacció, que avui no ha estat possi-
ble, però fa pinta que amb una reunió ho podrem fer. I, per tant, mantindrem la 7, eh? 

I després proposem també..., sí?, proposem també la 9, 10 i 11, donat que són pràc-
ticament similars d’un tema conjunt, substanciar-les conjuntes. 

I després, una última petició. Senzillament és: donat que segurament acabarem 
aviat, però hi ha molta activitat, sí que us demanaria que potser, entre propostes de 
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resolució..., tenim algunes transaccions, o almenys jo en tinc algunes, però que físi-
cament no les tinc, les hem negociat amb vostès però encara estan acabant de trans-
criure-les i, per tant, necessitarem, bé, que potser entre proposta i proposta, potser 
uns segons o uns minuts per acabar de..., que tots vostès puguin veure el redactat 
final de les qüestions.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. Ha fet la feina una mica a la Mesa, dient tots els canvis que 
hi havien previstos a l’ordre del dia.

Primer, hauríem de decidir si tots els grups estan d’acord –com a mínim els pro-
posants– de fer el debat conjunt de les dues propostes del Trueta. Hi estarien tots 
d’acord? Sí? (Pausa.) Perfecte.

I després hauríem d’estar també tots d’acord en poder retirar de l’ordre del dia 
d’avui –que seria en aquest cas per incorporar-ho en un proper ordre del dia– les 
propostes de resolució números 6 i 8, de Ciutadans, sobre salut mental.

Està tothom d’acord amb aquest canvi a l’ordre del dia? Sí? (Pausa.) Perfecte.
I, per últim, també hauríem d’arribar a l’acord del debat conjunt, de que els que són 

propietaris de les propostes de resolució 9, 10 i 11, sobre el CAP de Llefià, el CAP 
Sol de Llefià, si estan d’acord també en fer un debat conjunt, en aquestes tres propos-
tes. Estem tots d’acord? (Pausa.) Perfecte. (Gemma Espigares Tribó diu: «Disculpi, 
presidenta...») Digui’m, senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

La 4 i la 5 no es proposa de substanciar-les conjuntament? 

Assumpta Escarp Gibert

Per part meva, sí. Si l’altre grup proposant, que és Ciutadans, hi estigués d’acord 
–són de retribucions–, es poden fer conjuntament.

La presidenta

Senyor Soler?

Assumpta Escarp Gibert

S’ho està mirant –ai, si no t’havia vist!
(Pausa llarga.)

Jorge Soler González

Sí, sí; en principi no tenim problema... Això no ho tenia previst, però perfecte.

La presidenta

Per tant, faríem per una banda la número 1, per una altra banda les número 2 i 3 
conjuntament; la 4, la 5, conjuntament; la 7, i la 9, la 10 i l’11 conjuntament. És així? 
(Pausa.) Perfecte. La propera vegada ja mirarem que a l’ordre del dia puguem fer 
un únic debat i aprovem les catorze propostes de resolució que plantegem. (Remor 
de veus.) Perfecte.

Doncs comencem, ara sí, donant la benvinguda a les persones que ens acompanyen 
en aquesta Comissió de Salut, que entenc que venen per les primeres propostes de 
resolució que debatrem. Per tant, siguin totes elles benvingudes en aquesta comissió. 

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès 

250-00366/12

Comencem, doncs, l’ordre del dia previst, amb la Proposta de resolució sobre els 
riscos per a la salut per les antenes de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès. És 
una proposta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i per a la seva 
defensa té la paraula la diputada Marta Ribas. 
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Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, saludar la gent de Cerdanyola del Vallès que ens han 
vingut a acompanyar i que són, de fet, els autors de que hi hagi aquesta proposta de 
resolució en aquesta comissió.

És un tema que des de fa molts anys batallen a Cerdanyola, batallen a molts al-
tres municipis, i que, lamentablement, encara costa que estigui actualitzat, que esti-
gui en agenda política i que hi hagi la valentia –perquè es tracta d’això– dels governs 
de confrontar-se amb aquestes grans empreses, especialment de telefonia mòbil, que 
situen antenes de repetidors de telefonia en qualsevol tipus d’edifici, sense que s’es-
tigui valorant si això té una afectació, les ones electromagnètiques, en la salut de la 
població. 

Parlem d’aquestes ones electromagnètiques, que no només fan afectació en la 
salut, sinó també en el mateix medi ambient, que han generat preocupació en molts 
sectors, i especialment en la ciutadania pròxima a zones d’emissió d’aquestes ones; 
que, a més, en molts casos, per molt que siguin de baixa freqüència, són creua-
des amb instal·lacions diverses, i, per tant, l’efecte de l’una i de l’altra acaba tenint 
unes conseqüències importants d’irradiació i perjudicials per a l’ésser humà, i que 
hi ha hagut recomanacions i documents diversos des d’organismes internacionals 
–entre d’altres, des de l’OMS i des dels organismes de l’OMS més específics, no?–, 
especialment en el tema del càncer, que han reclamat que hi hagi legislació, que 
hi hagi intervenció per part de l’Administració pública, en favor de la salut de la 
ciutadania, limitant la capacitat de posar qualsevol tipus d’emissor d’aquest tipus 
d’ones electromagnètiques en espais on puguin afectar la ciutadania, i amb espe cial 
cura i protecció de col·lectius més vulnerables a aquest tipus d’ones electromagnè-
tiques, com són els infants, com són les dones embarassades, com són persones 
amb malalties. 

A Espanya, aquests criteris que s’han fixat en recomanacions internacionals no 
s’estan complint. A Catalunya, tampoc. Hi ha elements que són de competència es-
tatal. La Llei general de telecomunicacions no aplica el principi de precaució, que 
és el que nosaltres considerem, i defensem en aquesta resolució, que s’hauria d’estar 
aplicant, per protegir la salut pública. Hi hagi o no hi hagi més evidències de molts 
anys acumulats de quin efecte acaben tenint aquestes ones electromagnètiques, hi ha 
indicis suficients com per aplicar l’indici de precaució per fer una protecció especí-
fica i especial, sobretot, com us deia, en col·lectius vulnerables. 

La Llei general de telecomunicacions no aplica aquest principi per protegir la 
salut pública, i, a més, elimina la capacitat de les comunitats autònomes i dels ajun-
taments, que són les administracions que més properes estan a la ciutadania i més 
coneixen, doncs, aquesta possibilitat de que algun emissor d’irradiació d’ones elec-
tromagnètiques estigui afectant col·lectius vulnerables, perquè puguin incidir en 
elements de llicències, de criteris, de posar condicions en matèria urbanística o me-
diambiental, perquè no hi hagi aquesta afectació, per intentar evitar aquesta afec-
tació. 

Un dels casos, que és el que ens ha provocat aquesta resolució, Cerdanyola del 
Vallès, on ni les protestes veïnals durant anys, ni les mocions aprovades pel consis-
tori, ni les negociacions que s’han obert amb les companyies telefòniques han per-
mès que s’aturin projectes d’instal·lació de tres antenes de telefonia mòbil que posen 
en risc l’afectació de la salut de la població.

És per això que ja fa molt de temps, de fet, vam registrar aquesta proposta de 
resolució –és de fa més d’un any– i ens felicitem que finalment la puguem debatre. 

Hem arribat a un acord amb els grups esmenants, que són els dos grups de 
suport al Govern, perquè el document al qual estiguem fent referència quant a 
recomana cions no sigui el que nosaltres plantejàvem, de l’Assemblea Parlamentà-
ria del Con sell d’Europa, sinó les recomanacions de la Unió Europea renovades o 
revisades, i, per tant, doncs, que, pel que hem pogut comprovar, recullen aquests 
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elements essencials que nosaltres posàvem de manifest, de protecció, d’interven-
ció de l’Administració per aquesta protecció de la salut, de criteris, de tenir en 
compte l’edat, les condicions sanitàries dels ciutadans en aquest increment de la 
protecció. 

I hem fet una transacció al respecte. Per tant, acceptarem l’esmena 1, que modi-
fica el punt 1, que és a quin document estem fent referència i a quin document com 
a Parlament diem que ens hauríem d’estar adherint, no?, per fer, per instar aquesta 
protecció als governs. I hem fet una transacció en els punts 2 i 3 perquè, mantenint al 
màxim l’esperit de la resolució inicial, fem aquestes modificacions per adequar-nos 
als altres documents.

Sense més, espero que sigui una resolució que es pugui aprovar per unanimitat i 
que col·laborem, ni que sigui una miqueta, des del Parlament, a posar el focus en un 
element que afecta molta ciutadania.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per a la defensa de les esmenes presentades, en nom del 
Grup Republicà, té la paraula el diputat Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat Esteller

Sí. Gràcies, presidenta. Bon dia. Bé, primer que res, volem agrair a Marta Ribas, 
no?, la voluntat i la facilitat per arribar als acords i les transaccions que ella ens acaba 
de comentar.

En aquest aspecte, li agraïm, no?, que hagi acceptat lo fet d’adherir-nos a la reco-
manació de la Unió Europea del 99, que es va revisar el 2007, i després les transac-
cions, de les esmenes 2 i 3, que en definitiva, doncs, és un reconeixement també a, 
entre altres coses, que som conscients de que cal continuar treballant i adaptar i tenir 
cura de totes les polítiques de la gestió del risc en què s’incorre. 

I, per l’altra banda, doncs, també augmentar i millorar tota la informació que so-
bretot s’adreça a la població, eh?, per evitar exposicions innecessàries i també reduir 
qualsevol tipus d’exposició a camps electromagnètics.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, també per a la defensa de les esmenes presentades, i en 
nom de Junts per Cat, té la paraula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Per, d’alguna manera, coincidir i adherir-me a la intervenció 
que ha fet el diputat d’Esquerra Republicana respecte, en primer lloc, a l’agraïment 
a la diputada d’En Comú Podem, sobretot, primer, pel contingut de la mateixa inicia-
tiva, i, per altra banda, també pel fet de que hagin pogut acceptar la nostra esmena, 
que era pràcticament un intent de complementar el que deia el punt 1 respecte a la 
Resolució 1815, de 27 de maig del 2011. 

I, per altra banda també, i respecte a les transaccions, el que és interessant també 
és que el Departament de Salut s’avingui i els grups parlamentaris ens avinguem a 
tractar una problemàtica certament complexa, difícil, i que té, d’alguna manera, pre-
ocupada la població en molts casos. I, en la mesura que es vagin implementant les 
normatives supraeuropees, i que són necessàriament aplicables a l’Estat i a Catalu-
nya, en aquest cas, ens sembla interessant aquesta tasca. 

Demanem a l’Estat, en primer lloc, que s’implementin aquestes noves normati-
ves i aquestes recomanacions, i que tinguin efectes clarament normatius, i, per altra 
banda, també que la recomanació de 12 de juliol, d’alguna manera, en l’àmbit de la 
legislació de telecomunicacions, també sigui clarament aplicable. 

Amb això aconseguim dues coses: comprovar que hi ha determinades competèn-
cies, encara, que són clarament exclusives de l’Estat, i, per tant, el nostre objectiu, la 
nostra intenció, és modificar políticament la voluntat de l’Estat en aquesta matèria, 



DSPC-C 398
5 de desembre de 2019

Sessió 22 de la CS  8

i, per altra banda, que siguem capaços al Parlament de posar-nos d’acord de forma 
unànime en la defensa dels interessos dels ciutadans.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara passaríem als posicionaments de la resta de grups parla-
mentaris. I, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada 
María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Y en primer lugar saludar, por supues-
to, y dar la bienvenida a mis convecinos de Cerdanyola, que están luchando mucho 
por este tema, y soy consciente de ello. 

Quiero comenzar diciendo que compartimos, desde luego, lo que es la preocupa-
ción que se pone de manifiesto hoy aquí. Tenemos un compromiso, desde luego, en 
nuestro partido, tanto con el medio ambiente, como con la salud de las personas, y 
lo que pretendemos, desde luego, con nuestro trabajo, es una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos.

Es necesario, por otra parte, buscar el equilibrio entre lo que supone el avance 
y el progreso tecnológico, y la salud de las personas, y en eso estamos, porque es 
evidente que nadie quiere prescindir de los últimos útiles tecnológicos, tales como 
móvil, hornos microondas, etcétera.

Por tanto, se debe evaluar los potenciales impactos negativos sobre el medio am-
biente y la salud humana, pero con criterios científicos y rigurosos, y también se 
deben establecer medidas eficaces que protejan la salud de los ciudadanos, y en es-
pecial de las personas más vulnerables. En esto estamos de acuerdo. En Cerdanyola, 
además, tenemos una problemática añadida; tenemos varios elementos más que con-
taminan, y mis convecinos saben de qué estoy hablando cuando digo los vertederos, 
cuando digo también el amianto de la fábrica Uralita, etcétera. Por tanto, somos muy 
sensibles al tema de las antenas de telefonía móvil.

Por eso nosotros, en la medida de lo posible, vamos a dar apoyo a esta propuesta, 
en la medida de lo posible, porque queremos matizar varias cuestiones. 

En primer lugar, en el punto 1 se señala que nos adherimos a la recomendación de 
la Unión Europea. Esta recomendación nos aporta una serie de consideraciones, una 
serie de recomendaciones de protección a la salud, y nosotros estamos totalmente 
de acuerdo con estas recomendaciones y consideraciones. Ahora bien, en el texto se 
habla en todo momento de estados miembros, y las recomendaciones van dirigidas a 
estados miembros, y Cataluña no es un estado miembro de la Unión Europea, sino 
parte integrante de un estado miembro, que es España. Y entonces esta es una de las 
matizaciones que queríamos hacer.

Sin embargo, nos abstendremos en los puntos 2 y 3, porque entendemos que ex-
ceden de nuestras competencias. La ley que regula los efectos y aplicación es una ley 
estatal, que es la Ley de telecomunicaciones, como ya se ha dicho. El hecho de que 
el Estado no tenga que pedir permiso a los municipios para según qué cuestiones 
no significa un ataque a las competencias municipales, sino simplemente que hay 
cuestiones que son de ámbito supramunicipal. Algo que, por otra parte, nos parece 
correcto. 

Por eso nosotros, y ya para terminar, volvemos a añadir que somos muy respetuo-
sos con las directivas y directrices europeas –no en vano somos un partido europeís-
ta–, pero pensamos que esta propuesta tan solo va a tener la satisfacción de que hoy se 
apruebe aquí, porque si Podemos y los miembros del Gobierno o los partidos que dan 
soporte al Gobierno quieren realmente que no quede en una declaración de intencio-
nes, ahora que están en negociaciones con el Partido Socialista en el Gobierno central, 
y dado que es allí donde tienen la competencia, pues, esta es, hablando de valentía, 
como he oído antes, esta es una de las peticiones que ustedes, señores de Podemos y 
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señores de Esquerra Republicana, pueden hacerle al supuesto presidente del Gobierno, 
si se inviste como tal. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya i Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes. Benvinguts, la gent que avui..., les per-
sones que avui ens han volgut acompanyar. Em sembla que la diputada Marta Ribas 
ho ha explicat molt bé, ha explicat molt bé els temes de salut i també aquest debat 
i preocupació que està obert al voltant, doncs, de les ones electromagnètiques, d’a-
questa definició sobre possibles perjudicis per a l’ésser humà, que no acabem de te-
nir l’evidència científica suficient com per, diguéssim, abordar una revisió d’aquesta 
mateixa base científica del que pressuposa l’exposició dels camps electromagnètics. 

També és veritat que quan et mires i veus aquestes propostes de resolució –que 
nosaltres la votarem favorablement..., i a més estem d’acord, jo crec, que millora, amb 
les propostes transaccionals, en el sentit d’adaptar-ho a les revisions i, per tant, a que 
s’hagi de fer–, també un entra en aquesta reflexió dels propis hàbits de consum de 
tots nosaltres, diguéssim, eh? A vegades..., i jo ho dic jo mateixa, és a dir, votarem 
aquesta proposta de resolució, crec que s’ha de revisar la base científica i passar de 
possibles perjudicis a saber realment què és el que ens passa i les seves afectacions a 
la salut. I ho faig, i els hi dic així, amb el mòbil aquí. Per tant, tots plegats algun dia 
ens hem també de pensar quins són els nostres hàbits i cap a on anem. 

Però, dit això –que a les deu del matí tampoc toca–, sí que dir-los una cosa que em 
sembla important, que és que cal també la revisió de la legislació actual pel que fa a 
la supressió de les ordenances municipals. És a dir, hi va haver una laminació de les 
capacitats i autonomia municipal i de les mateixes ordenances que establien aquesta 
defensa de la vulnerabilitat o de les persones més vulnerables respecte a les zones 
electromagnètiques. I, per tant, creiem que aquesta revisió és necessària. A Barcelona 
ho vam viure molt en primera persona. I, en aquest sentit, doncs, val la pena.

En aquest sentit, doncs, com els deia, donarem suport també al contingut d’aquestes 
esmenes transaccionals.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I per agafar el fil de les deu del matí..., que a aquest subgrup 
li semblava molt interessant la reflexió que feia la portaveu del Grup Socialistes i 
Units per Avançar, la senyora Escarp, en el sentit que avui votarem una proposta de 
resolució i segurament a la vegada que ho estem fent estem –i em permetran que ho 
digui d’una manera molt col·loquial– tirant del wifi d’aquest Parlament, d’altres xar-
xes, que segurament també algun dia ens hi hauríem de posar i hauríem de revisar 
la significació d’aquestes. 

Dit això, agrair també la proposta de resolució, perquè posa de manifest dues 
qüestions. La primera, que tenim ones electromagnètiques que danyen la salut, com 
a qüestió central i determinant d’aquesta proposta de resolució. I la segona, les limi-
tacions..., i podem discutir en quin sentit suposa a dia d’avui la legislació estatal amb 
relació a la capacitat per no poder actuar dels municipis. Sobre això podem tenir una 
discussió de sobiranies o podem tenir una discussió molt més pràctica, que és pen-
sar si hi haurà algun govern estatal que anirà pensant poble a poble, ciutat a ciutat, 
com actua amb relació a la instal·lació, per exemple, d’aquests maleïts repetidors de 
telefonia que tenim pràcticament a tota la ciutat, perquè semblaria que és com molt 
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estrany que li acabem fins i tot demanant a un estat que tingui l’actuació quan les 
competències són seves. Per què? Perquè evidentment no donaria a l’abast. És molt 
diferent quan la competència és d’un ajuntament i té la capacitat no únicament de 
conèixer-ho de primera mà, sinó la pressió i la mobilització dels veïns i les veïnes. 

I amb això també incorporem la segona part de la reflexió: si avui estem discu-
tint aquí aquest tema és perquè va haver-hi una plataforma ciutadana que va mo-
bilitzar-se perquè això tingués una resposta. Del que coneix també aquest subgrup 
parlamentari, com a mínim a l’anterior legislatura, en bona mesura, l’equip de go-
vern de la ciutat va intentar acompanyar en aquest procés, fins i tot va haver-hi una 
reunió amb Vodafone, i ho hem de dir amb noms i cognoms, que és la mercantil que 
al final pot estar danyant la salut en aquesta ciutat, i, evidentment, com la legislació 
estatal diu el que diu, doncs, Vodafone es situa en una posició de força i diu que no 
fa absolutament res. 

Nosaltres..., avançar que votarem a favor, però podríem fer també una reflexió 
sobre la transacció. A nosaltres ens agradava més la resolució del Consell que no 
pas la recomanació de la Unió Europea. I de veritat que no ho diem en una lògica 
d’espais polítics; és a dir, no és perquè nosaltres estiguem absolutament en contra 
de la Unió Europea i d’alguna manera, doncs, veiem que és un espai administratiu o 
polític molt més progressista el Consell d’Europa, sinó per la plasmació material del 
contingut. Però encara així valorem aquesta capacitat que hi ha hagut de transacció. 
I, per tant, avançarem com a mínim en relació amb el que teníem abans de comen-
çar la jornada d’avui.

Gràcies.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Una salutació també a les persones que ens acompanyen. Per-
què jo crec que aquest, d’entrada, és un debat oportú –és un debat oportú. Perquè ens 
en puguem fer a la idea, si les ones electromagnètiques fossin visibles, aquí dintre a 
aquesta sala no hi hauria llum o en el carrer no veuríem el sol, eh?, perquè ens fem 
una idea de la dimensió de la qüestió.

El debat amb relació a si les ones electromagnètiques afecten o no afecten la sa-
lut es fa més intens i més visible a mitjans dels anys noranta, amb la proliferació, 
amb la implantació de la telefonia mòbil i amb l’extensió de les xarxes de telefonia 
mòbil. En aquells moments, ja entrats també els anys dos mil, molts ajuntaments 
estableixen ordenances municipals que precisament moltes d’elles el que fan és li-
mitar la possibilitat de l’extensió de les xarxes de telefonia mòbil i, per tant, limitar 
també la possibilitat de creixement i la millora d’aquest servei. Moltes vegades es 
fa també restringint les ubicacions; en alguns casos, no els majoritaris, però sí en al-
guns casos, restringint únicament la ubicació dels reemissors d’antenes de telefonia 
mòbil només en equipaments municipals –recordo que hi havia una època en què 
les empreses de telefonia mòbil pagaven substancioses quantitats a les comunitats de 
propietaris; doncs algun ajuntament va establir ordenances perquè aquests ingres-
sos només els pogués tenir l’ajuntament i no els poguessin tenir les comunitats de 
propie taris–, i d’altres que restringien enormement la ubicació d’aquestes antenes 
de telefonia mòbil, de manera que era difícil establir una xarxa en un determinat 
municipi. Difícil no; es podia fer ubicant antenes de major potència, i, per tant, tam-
bé de major risc potencial per a la salut de les persones, és a dir, l’efecte contrari del 
que en teoria es persegueix limitant la implantació de les antenes de telefonia mòbil. 
I per això en el seu moment va ser necessari, des del punt de vista de la Llei gene-
ral de telecomunicacions, restringir les capacitats municipals de regular les instal-
lacions o la implantació d’instal·lacions de telecomunicacions. Primera part. 



DSPC-C 398
5 de desembre de 2019

Sessió 22 de la CS  11 

Segona part. L’Organització Mundial de la Salut recomana –parlo molt centrat 
en la qüestió de les antenes de telefonia mòbil, que és el que acostuma a generar 
més problemes– uns límits màxims d’emissions. La legislació estatal adopta aques-
tes recomanacions fins i tot amb un marge de seguretat per sota, és a dir, no permet 
que se superin aquests límits d’emissions. Però anem encara més enllà: a Catalunya 
aquests marges són molt més importants, tant quant a distàncies en centres sensibles 
com també en el nivell d’emissions. I, per si tot això no fos poc, a més a més, la Ge-
neralitat –ja que no ho diuen els grups que donen suport al Govern, doncs ho diré jo 
mateix– té instal·lat un sistema de monitorització de potències, o sigui, d’immissió 
de les ones electromagnètiques en el territori, importantíssim, per garantir la trans-
parència de cara a la ciutadania i, per tant, per transmetre una certa tranquil·litat en 
el sentit de que no se superen els llindars que estan establerts, que, hi insisteixo, són 
molt més restrictius que els que recomana l’Organització Mundial de la Salut. 

Amb això no estic dient «escoltem, podem estar absolutament tranquils», perquè 
no hi ha absolutament cap mena de prova determinant de que les ones electromag-
nètiques no siguin perjudicials per a la salut, però tampoc al revés –, tampoc al re-
vés–, és a dir... I, per tant, jo crec que el que, evidentment, és encertat és el principi 
de prudència. I, per tant, aplicant aquest principi de prudència és com s’estableix la 
recomanació de la Comissió, de la Comissió Europea, que es proposa en el punt 1, 
la recomanació que es proposa en el punt 1. Nosaltres li donarem suport.

També en relació amb el punt 2, que es demana al Govern que apliqui les mesures 
derivades d’aquesta recomanació. Com que entenem que se li demana al Govern en 
l’àmbit de les seves competències i, per tant, no es demana que el Govern faci coses 
que no formen part de les seves competències, nosaltres també li donarem suport.

En canvi, en el punt 3, que és quan se li demana al Govern de l’Estat que dugui a 
terme també aquestes recomanacions, això també ho podríem votar a favor, però el 
que no podem votar a favor és que l’Estat intenti, doncs, per dir-ho d’alguna manera, 
centrifugar les responsabilitats de les instal·lacions d’antenes a favor dels municipis 
i a favor de les comunitats, per evitar que tornem a la situació inicial, que ja hi va 
haver un moment que va impedir el desplegament.

Per tant, amb relació al punt 3, transaccionat, nosaltres ens abstindrem. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara sí, per posicionar-se sobre les esmenes, tot i que ja hem 
entès que hi han transaccions, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, s’accepta l’esmena 1, i hi ha les transaccions del punt 2 i del punt 3. Els ad-
meto que segurament vol dir una rebaixa de planteig, passar d’un document a l’altre. 
De fet, nosaltres la vam fer, la resolució, amb un document, i no amb l’altre, però 
preferim que hi hagi una opció o una possibilitat d’empènyer en avenços que no ha-
ver-nos quedat entrebancats en aquesta proposta de resolució, que és el que teníem 
la sensació que estava passant fins ara. Per això l’havíem posposat en moments an-
teriors. 

I sí, és un tema de sobiranies –ho ha dit clarament el diputat de la CUP–, aquest 
és un tema de sobiranies, o sigui, en la lògica en què nosaltres volem debatre de les 
sobiranies. La proximitat de la gestió de certs temes és garantia de major eficiència, 
de major coneixement de les realitats. I, per tant, és d’aquest tipus de debats de les 
sobiranies dels temes concrets dels quals hauríem d’estar parlant i plantejant-nos en 
aquest Estat. La centralització absoluta en tot, no?, també fins i tot en aquest tema 
de les antenes que ens ha defensat el Partit Popular, perquè la van executar, o que 
ens defensa Ciutadans, doncs, es correspon amb un model d’estat en què es limita 
absolutament la capacitat de les administracions locals o de les administracions ter-
ritorials de més proximitat, com són també les comunitats autònomes, els governs 
autonòmics i els parlaments autonòmics, a que puguem estar vetllant pels drets, tan 
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bàsics com el de la salut, de la nostra ciutadania. Més enllà de que hi hagi un marc 
legislatiu global, estatal, que no el neguem. De fet, el que diem és que, si de cas, 
s’adapti, no?, per poder permetre aquesta flexibilitat. 

Parlem de sobiranies. Crec que hi ha una majoria en aquest Parlament que està 
clar que estem per aquesta labor, i que nosaltres, evidentment, intentarem que hi hagi 
un govern a l’Estat que també estigui en aquesta línia.

La presidenta

Gràcies, diputada. Abans de passar a votació, recordar –que m’ho recordava la 
lletrada– que va haver-hi aquí una comissió d’estudi sobre aquest tema, molt interes-
sant, i que, atès que és un tema que s’ha vist, no?, que tots els grups parlamentaris hi 
mostraven interès, estaria bé recuperar la documentació d’aquella comissió d’estudi. 

En qualsevol cas, passaríem a la votació. Dedueixo, per les seves intervencions, 
que hauríem de votar els tres punts per separat. (Pausa.)

Per tant, passaríem a votar el punt 1.
Vots favorables al punt 1?
Doncs el punt 1 queda aprovat per la unanimitat dels presents. 
Passaríem a votar el punt 2 d’aquesta proposta de resolució, que és amb la trans-

acció a la qual han arribat. 
Vots favorables al punt 2? 
Doncs hi han 15 vots favorables, dels grups parlamentaris Republicà, Junts per 

Catalunya, Partit dels Socialistes, Catalunya en Comú Podem i els subgrups parla-
mentaris de la CUP - Crida Constituent i el Partit Popular. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Sis abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, aquesta proposta queda aprovada per 15 vots favorables i 6 abstencions. 
I passaríem, finalment, a votar el punt 3 d’aquesta proposta de resolució, que és 

també la transacció a la qual han arribat. 
Vots a favor? 
Catorze vots a favor. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup Parlamentari del 

Partit Popular.
Per tant, aquesta proposta també quedaria aprovada. 

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona

250-00367/12

Doncs seguim amb l’ordre del dia previst, que seria la votació conjunta de les 
dues propostes de resolució següents, que és la Proposta de resolució sobre el pro-
jecte de construcció del nou edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i la mateixa proposta de resolució 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per tant, per la defensa de les dues propostes, té la paraula primer la diputada 
Marta Ribas, en nom de Catalunya en Comú Podem.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Estem davant de dues resolucions que tracten un tema... 
encallat no, lo següent; un tema que fa anys i panys que no hi ha manera que acabi de 
resoldre’s. Estem reproduint un debat que s’ha produït en multiplicitat d’ocasions en 
el territori, que hem tingut també en moltes ocasions en el Parlament i que no acaba 
de resoldre’s. 
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L’edifici actual de l’Hospital Doctor Josep Trueta, mentrestant, es degrada, va re-
querint inversions, s’afecta la qualitat del servei, s’incrementa any rere any la neces-
sitat d’abocar-hi pressupostos per fer pedaços, i durant anys i anys continuem sense 
resoldre on ha d’anar el nou Hospital Trueta; nou hospital que ha de ser el nou hospi-
tal per a dècades, que ha de –crec que això ho compartirem segurament molts grups– 
ser un salt endavant en el que ha de ser l’hospital, en el que ha estat –que no és que 
no es posi en valor, l’Hospital Trueta– fins ara, i que, per tant, és una oportunitat per 
a la sanitat pública en general, per al territori –perquè no oblidem que aquest és un 
hospital de referència territorial, és un hospital de demarcació–, no només de la ciu-
tat de Girona, és per a tot el territori de Girona i per a tota la ciutadania de Girona, i 
que, per tant, és clau, aquest debat, no?, com es resolgui i com s’acabi implementant, 
construint, fent aquest nou hospital. 

Ara mateix la situació està reduïda a dues possibilitats de dos terrenys que estan 
oferts, i sembla que, aquesta vegada sí, hi ha, doncs, una voluntat d’acabar tancant 
el debat. Estem d’acord en que s’han de valorar aspectes tècnics, s’han de valorar 
aspectes urbanístics, aspectes d’oportunitat, per poder fer bé aquest debat, però per 
nosaltres especialment s’han de valorar els aspectes de model, o sigui, què volem 
construir, per a què. 

I per nosaltres el que no pot comportar aquesta decisió és que es redueixi l’acces-
sibilitat de la ciutadania de la demarcació de Girona, depèn d’on es posi aquest hos-
pital; el que no pot comportar és que hi hagi un risc de que la voluntat de posar-lo en 
els terrenys de Salt –no perquè sigui Salt, sinó perquè és al costat de l’hospital San-
ta Caterina–, sigui per una voluntat de fusió més o menys formal amb l’hospital de 
Santa Caterina, i, per tant, de reducció del pes de l’ICS i d’increment del pes d’un 
altre hospital, per molt que sigui públic, però que no és ICS. No és el nostre model 
–no és el nostre model. Nosaltres creiem que això ha de servir per incrementar ICS, 
per incrementar Trueta com a tal.

I el que no pot ser és que comporti que també a la llarga ens adonem que hem fet 
una errada, doncs, perquè acabem reduint les portes d’urgències per a la ciutadania 
a només una, i que en moments, doncs, en què es requereixi que hi hagi dos hospi-
tals ben dotats, no?, i també d’urgències, només en tinguem un; pel fet de que sigui 
en un únic espai, la lògica porti a això.

No volem que el debat, no?, tampoc, se centri en una política de campanar i de loca-
lismes. Per nosaltres no és: Girona com a capital ha de tenir l’hospital. Per nosaltres la 
qüestió és: com és millor l’Hospital Doctor Josep Trueta com a hospital de l’ICS?, com 
creix millor com a hospital de l’ICS?, com creix millor en els seus serveis i com dona 
millor un servei a la ciutadania?, a on dels dos espais posats damunt la taula ara ma-
teix? I això, doncs, amb tots els arguments que hem escoltat fins ara, ho compleix molt 
millor els terrenys disposats per la ciutat de Girona que els terrenys disposats a Salt.

Agraïm l’esforç que s’ha fet des del Departament de Salut i des del Grup d’Es-
querra Republicana per intentar arribar a una transacció de «tranquil·lització», di-
guem-ne, en aquests elements que nosaltres posem de debat i de preocupació damunt 
la taula, constructivament, de què hauria de ser, no?, aquest nou hospital. Però portem 
tants anys amb aquest debat, hi ha tantes veus amb interessos molt particulars parlant 
en aquest debat i hi ha hagut tan poca transparència fins ara, tan poc debat fet amb 
totes les veus alhora, que fa desconfiar, quines voluntats hi ha de posar-lo en un lloc 
o posar-lo en un altre.

I, per tant, tot i agrair l’esforç d’intentar fer una transacció, mantenim la resolu-
ció tal com estava. Resolució que diu, en el seu primer punt, i demano, si es permet, 
una correcció formal, «que s’inclogui als pressupostos de 2020», perquè la resolució 
és de finals de l’any passat..., no, de fa més d’un any, i dèiem «per als pressupostos 
de 2019». Per tant, si se’ns permet aquesta correcció, doncs, «que hi hagi partida el 
2020 per fer, per començar el projecte de construcció de l’Hospital Trueta als ter-
renys de Domeny proposats per l’Ajuntament de Girona».
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I un segon punt, en què diem: «Mentrestant, en les coses que estan pendents, im-
portants i urgents en l’hospital Trueta actual, hi hagi la inversió suficient perquè això 
no decaigui també en el servei.»

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. 

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital 
Josep Trueta, a Girona

250-00498/12

I ara, per a la defensa de la proposta de resolució, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula el diputat Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Com la companya que m’ha precedit ja ha posat en 
esment, jo crec que estem davant de dos propostes de resolució que, de manera dife-
renta en alguns casos, busquen la mateixa finalitat i objectiu, que són el deute histò-
ric que té aquesta institució amb la província de Girona, amb el municipi de Girona.

I en aquest sentit em permetran que faci una prèvia a mode històric. Jo encara 
recordo quan els meus pares treien fotos d’aquell primer hospital, que era una resi-
dència hospitalària amb 250..., camas, que decían entonces, ¿no?, en octubre de 1950, 
cuando fue construida, al inicio de la obra, y luego fue inaugurado en 1956. Este hos-
pital pasó en el tiempo y en el histórico a llamarse Hospital Álvarez de Castro –1972. 
I a dia d’avui l’hospital que tenim, amb un compte pendent, que és el Josep Trueta.

Dit això, un compte, un deute històric amb els gironins. Mirin, massa anys de 
promeses incomplertes, d’advertiments, que vèiem consellers, també, de l’època que 
 deien: «És una realitat.» Jo encara recordo quan algun conseller venia a l’Ajuntament 
de Girona –quan aquest diputat avui era regidor en aquell moment– i ens prometia que 
aquell hospital i aquell projecte inicial sobre el mateix Hospital Trueta era una realitat, 
i vàrem constatar, deu minuts després d’aquella reunió, quan baixàvem a una roda de 
premsa..., i deia tot el contrari.

Ens sorprenia també veure que, en l’històric, nosaltres ens hem sentit orgullosos 
sempre de la nostra qualitat assistencial, dels nostres metges, dels nostres professio-
nals, que s’hi han deixat la pell –i vull posar en valor una cosa que és d’importàn-
cia–, en molts de casos, treballant sota mínims, treballant amb moltes mancances, 
i on aquella vocació de servei que han tingut els nostres professionals ha continuat 
garantint dia darrere dia que aquest hospital seguís donant una assistència. 

Com deia la companya que m’ha precedit també, pedaços? Miri, molts; pedaços 
per tornar a quedar sota mínims, inversions sobre un hospital que a dia d’avui veiem 
que ha d’anar ubicat en una altra zona. Com deia, tenim dos zones a Girona. No se-
rem nosaltres qui digui on ha d’anar. Entenem que tenim un govern que ha de treure 
i passar dels fets..., i deixar tanta paraula en el temps que no ens ha portat a cap lloc, 
passar de les tantes paraules als fets, a realitats. Definim aquesta ubicació. I pel que 
des de Ciutadans estarem molt preocupats serà tant pel pla funcional, què incorpora-
rem, quins criteris d’eficiència i també d’optimització..., quan parlem de pressupost, 
hem de garantir, com no pot ser d’una altra manera, que el pressupost de 2020 in-
corpori aquell inici. 

Miri, no només un pla funcional que ens ha de portar..., sinó l’avantprojecte, que 
també n’hem parlat, i ens ha de portar al futur projecte bàsic i executiu d’obra. Aquí 
és quan estarem en el camí, estarem a sobre d’aquell camí que ens portarà a un fu-
tur de realitats. Des de Girona, els gironins volem realitats sobre aquesta necessitat 
i garantir, com no pot ser d’una altra manera, que sigui on sigui aquesta ubicació 
final, que, com li he dit, l’han de determinar també criteris tècnics, ens hem de re-
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colzar també sobre quina és la millor viabilitat, no només a nivell econòmic sinó 
també a nivell professional..., garantir en tot moment que aquesta nova ubicació ga-
ranteixi que tots els llocs de treball que a dia d’avui..., persones que, com deia abans, 
de forma vocacional s’hi deixen la pell dia a dia, siguin reubicades al seu cent per 
cent també en aquest futur hospital.

Miri, hem intentat una transacció, dos, tres..., les que fessin falta; hem intentat 
de totes maneres arribar a un acord perquè avui poguéssim sortir d’aquesta comis-
sió amb aquella llum que tots els gironins volem. Ha sigut impossible, per diferentes 
raons, arribar a aquesta transacció, a aquest definir aquest futur. Però l’hi dic: la vo-
luntat, d’una manera o d’una altra, està sobre la taula. Entenc que ens hem d’agafar 
de la mà i entendre que la voluntat també dels gironins..., que en realitat la institució 
està per servir els ciutadans i són els ciutadans qui tenen aquesta demanda, qui te-
nen aquesta petició, i és responsabilitat també de tots els grups parlamentaris posar 
les eines, els recursos i els mitjans necessaris perquè el futur Hospital Josep Trueta 
sigui una realitat. Deixem tanta paraula i passem als fets.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara... 

Gemma Espigares Tribó

Perdoni, presidenta...

La presidenta

Sí.

Gemma Espigares Tribó

...una qüestió d’ordre. És que no sé si ho he entès bé. Quan diu que no hem arri-
bat a una transacció, es refereix a la proposta dels comuns, però sí la transacció que 
hem fet amb la seva, oi? (Veus de fons.) Okay –okay. (Remor de veus.)

Jean Castel Sucarrat

Sí. Com vostè... (Persisteix la remor de veus. Rialles.) Quan parlava..., diputada, 
quan parlava de transaccions me referia a poder fer una transacció de tots els grups, 
que és el que avui requeria aquesta proposta de resolució. Després tindrem l’oportu-
nitat, quan vostès també defensin les seves esmenes, les mateixes que jo he accep-
tat, però també voldré el segon torn per parlar de quina és l’acceptació i quina és la 
finalitat.

Gràcies.

La presidenta

No pateixin, que en aquesta comissió, a banda que som flexibles amb els temps, 
respectem escrupolosament tots els torns de paraula, i més avui, que hem fusionat 
molts debats i, per tant, s’entén que hi ha d’haver més temps també per als diputats. 

Doncs, ara sí, per defensar les esmenes presentades, i en nom del Grup Republi-
cà, té la paraula la diputada Gemma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Disculpin, eh?, massa coses a la vegada i volia tenir-ho clar, 
justament per això, perquè aquí s’ha posat damunt la taula dos propostes de resolu-
ció diferents. Començo per la que ha exposat la diputada Ribas, dels comuns. 

Nosaltres estem d’acord amb el segon punt i hi votarem a favor. S’ha parlat de ga-
rantir inversions, i és cert, han estat inversions que no han estat tot el que es voldria, i 
que s’ha d’anar cap a un nou hospital, però que en tot cas s’han complert aquests com-
promisos en el mentrestant, i estem parlant de reformes a la unitat de neonatals, estem 
parlant de cures intensives pediàtriques, del bloc obstètric, del servei d’urgències, del 
bloc quirúrgic... Per tant, tot això s’ha fet i es continuarà fent, mentre el nou hospital 
no estigui construït i en funcionament. 
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Parla també de que el pla estratègic ha de preveure més capacitat, i per això 
també s’hi ha estat treballant. I en l’esmena de Ciutadans es parla d’elaborar aquest 
avantprojecte per al nou Trueta, i, de fet, és en el que la regió sanitària està treballant. 

M’ha semblat sentir que la diputada dels comuns parlava de que hi havia voluntat 
de tancar aquest debat, i, per tant, en tant que la consellera de Salut ha entomat el 
tema, s’hi ha posat, s’ha avançat moltíssim aquests últims mesos... És cert que hi ha 
dos oferiments, que hi ha Domeny i Salt, i vostè ho ha explicat molt bé, i, per tant, 
crec que tots estem d’acord en algunes coses: la primera, en enfortir el Trueta. I en 
això crec que no hi ha cap grup parlamentari que no hi estigui d’acord. I, en canvi, 
ha parlat vostè de model, i ha parlat de possibles reduccions d’accessibilitat; ha par-
lat d’una voluntat de fusió o d’una possible voluntat de fusió. També s’ha parlat dels 
llocs de treball. 

Per tant, el que no pot ser és que amb pressupòsits..., interessats o no –i ja no en-
tro en les valoracions–, però amb pressupòsits de pors que hi puguin haver en una de 
les opcions i zero arguments per l’altra –perquè no he sentit ni un sol argument a fa-
vor de Domeny, només he sentit pors en una de les opcions– els grups parlamentaris 
avui decideixin això. Nosaltres la proposta que farem..., i per això hem transaccionat 
amb Ciutadans dos punts: el primer, que diu que el 2020 s’ha de fer aquest pla fun-
cional, i el segon, que parla d’aquest avantprojecte que s’ha de construir.

Creiem que aquesta és la línia. I l’oferiment que fem avui als grups parlamenta-
ris, és que al mes de gener hi hagi una compareixença aquí dels responsables, que 
tinguem accés a tota la documentació que aquests últims dies s’ha lliurat, que la pu-
guem estudiar bé i que amb això, llavors, puguem decidir, i, si cal, i l’hi demanem a 
la presidenta..., almenys el nostre compromís el posem damunt la taula, sabem que 
tenim moltes propostes de resolució esperant, però, si cal, llavors que es doni prio-
ritat a la proposta de resolució dels grups de l’oposició que ho considerin perquè lla-
vors facin una proposta posicionant-se per Domeny o posicionant-se per Salt, amb 
tots els arguments, tenint en compte l’àrea sanitària, tenint en compte els professio-
nals i tenint en compte la infraestructura, i que de veritat puguem posicionar-nos 
tenint en compte tots els arguments. 

De fet, i apel·lo directament als grups de Ciutadans, del PSC, apel·lo a tots els 
que han intervingut fins ara, i els que queden per fer-ho, perquè Ciutadans acabava, 
el diputat, dient «li toca al Govern decidir», i que estaran pendents d’aquest pla fun-
cional. Doncs això és el que li demano, que el Govern, amb els criteris tècnics dels 
que vostè parlava, pugui decidir, i que als grups parlamentaris –de fet, abans de que 
decideixi– ens vingui, ens comuniqui la decisió, i els grups parlamentaris, amb cri-
teris tècnics, puguem estar-hi d’acord, o no, i, en tot cas, allí parar-ho, però no que, 
per interessos partidistes i municipals d’alguna alcaldessa en particular, avui ens 
posicionen d’aquesta manera amb una de les opcions, quan aquí no s’ha donat ni un 
sol argument tècnic a favor de cap de les opcions.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, també per posicionar-se respecte de les esmenes pre-
sentades, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il-
lustríssim senyor Lluís Guinó. 

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Per concretar quin és el nostre posicionament respecte al 
punt número 2 de la proposta de resolució d’En Comú Podem, quan fa referència que 
necessàriament, mentre no es defineixi i no es concreti definitivament aquest dèficit 
que tenen les comarques gironines respecte a l’Hospital Josep Trueta, és obvi que el 
Govern té la necessitat i l’obligació de portar a terme totes aquelles inver sions que 
l’actual hospital necessiti per assegurar, precisament, que segueix sent operatiu, tal 
com diu la proposta. 
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I, a més a més, val la pena, en aquest moment, concretar algunes de les reformes 
que ha tirat endavant el Govern els darrers anys. En concret, s’han fet reformes a 
les unitats neonatal i de cures intensives pediàtriques i al bloc obstètric. L’11 de juny 
del 18 es van adjudicar al seu moment aquestes obres, i, per tant, es va redactar el 
projecte i la direcció de l’obra. Hi ha tot un seguit de dades que consten en el portal 
de transparència, des d’aquest punt de vista, i que ens sembla interessant posar en 
relleu precisament avui. També s’ha fet una reforma i ampliació del servei d’urgèn-
cies, i hi ha previstos un nou bloc quirúrgic i l’hospital de dia oncològic. 

Tot això, que s’ha de posar, evidentment, i s’ha de destacar, és, des d’un punt 
de vista de govern, obligatori, perquè, certament, si hi ha una qüestió en què estem 
absolutament tots d’acord és que tenim pendent de resoldre el projecte de construc-
ció del nou Hospital Trueta a les comarques gironines i a Girona. I aquest és un 
dèficit històric, pràcticament, en el que hi intervé i opina pràcticament tothom i que 
preocupa molt a la ciutadania. Per tant, la responsabilitat dels grups parlamenta-
ris, i fins i tot la responsabilitat del Govern, és resoldre un problema d’una manera 
definitiva que tenen els ciutadans, i estem aquí per resoldre, precisament, les pro-
blemàtiques dels ciutadans i no allargar projectes o no allargar problemes que, a 
més a més, s’han de resoldre de forma més o menys ràpida, perquè, de fet, un pro-
jecte d’aquestes característiques té una durada, en la seva implementació, llarguís-
sima. Per tant, quan definitivament ens posem d’acord per a una data en concret o 
per a un espai en concret, certament el Trueta definitivament no estarà construït 
fins d’aquí molts anys. Per tant, hem de ser conscients també de que estem prenent 
una decisió en què, certament, l’execució definitiva d’aquesta inversió –i per això 
és molt o s’ha de ser molt crític amb el retard– serà pràcticament a mitjà termini. 

Respecte al posicionament al punt 1 de la proposta de resolució en què s’ha 
d’in  cloure una partida pressupostària el 2020 per iniciar el projecte als terrenys de 
Domeny proposats per l’Ajuntament de Girona, el Grup de Junts per Catalunya hi 
donarà suport, perquè aquesta és la proposta que ha defensat no només l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Girona els darrers temps, sinó que és una proposta que 
ha defensat des de fa molt més temps el mateix ajuntament. I els motius i les moti-
vacions, hi ha arguments de tota mena, des d’un punt de vista social, des d’un punt 
de vista econòmic, des d’un punt de vista sanitari també, i sobretot també des d’un 
punt de vista conceptual, entenent que el Santa Caterina és un hospital clarament 
amb uns determinats serveis destinats a la proximitat i que el Trueta ha de ser també 
d’alguna manera, vinculant a totes les comarques gironines, un hospital de comple-
xitat, de resoldre qüestions que fa anys enrere els usuaris de la sanitat a la província 
de Girona havíem de desplaçar-nos contínuament a Barcelona.

I aquests darrers anys certament que s’han resolt molts d’aquests dèficits, però Gi-
rona, la demarcació, necessita tenir un hospital condicionat, com tenen altres zones del 
país, per resoldre precisament els problemes d’alta complexitat. De fet, la derivació ha 
anat reduint-se a Barcelona aquests anys –estem a la ratlla del 4, 4 i mig per cent–, però 
aquestes dades, que sí que consten i que són objectives, s’han d’anar d’alguna manera 
vinculant a més dades de caire econòmic, de caire social, de caire fins i tot urbanís-
tic, i a més a més tenint en compte l’ordenació de l’àrea urbana de Girona, i no només 
fa referència estrictament a la ciutat, sinó a l’àrea urbana de Girona, que té certament 
certes dificultats. Des d’aquest punt de vista, els terrenys de Domeny, des d’un punt de 
vista urbanístic, des d’un punt de vista de desenvolupament, estan pràcticament urba-
nitzats, tenen molt millor facilitat en la seva resolució que els que es proposen a Salt. 

Per tant, com que és una qüestió certament que es discuteix, que es discutirà, i 
que a més a més hi intervindran o hi han d’intervenir diferents actors, és obvi que 
el posicionament del Grup de Junts per Catalunya és lícit, des d’aquest punt de vis-
ta, i avui votarem a favor de la proposta i d’aquest punt, que és incloure una partida 
pressupostària per iniciar el projecte de construcció del nou hospital Trueta als ter-
renys de Domeny proposats per l’Ajuntament de Girona. 
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Més enllà d’això, i pel que fa a la transacció que sí que s’ha portat a terme amb 
Ciutadans, certament el que es demana –que ja s’havia demanat en aquesta comissió 
en d’altres moments– és que s’ha de tirar endavant el pla funcional, i un dels motius 
pels quals s’ha de tirar endavant aquest pla funcional és precisament per resoldre 
aquesta mancança històrica del Trueta. I que hem de tenir com més aviat millor, i 
en això d’alguna manera estem d’acord amb el posicionament d’Esquerra Republica-
na; com més aviat millor s’ha de tractar amb la urgència necessària aquest projecte 
que, certament, porta molt de temps aturat i que necessita una ràpida resolució, no 
només des d’una perspectiva política, que també, sinó per una perspectiva de donar, 
d’alguna manera, seguretat i tranquil·litat a tots els gironins i gironines que necessi-
ten un hospital de referència i un hospital d’alta complexitat com és el Josep Trueta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 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. Bon dia. Saludar també les persones que avui han volgut 
acompanyar-nos en aquesta discussió d’aquestes propostes de resolució. Són dos, que, 
en el fons, i amb totes les intervencions que hi ha hagut fins ara, jo crec que tots estem 
d’acord. És a dir, deia el diputat Castel, aquest consens, almenys hi ha un consens; hi 
ha un consens sobre la necessitat d’un nou hospital Trueta, un consens al voltant de 
la necessitat de dotar Girona, i la regió metropolitana i la regió sanitària de Girona, 
d’un hospital d’alta complexitat, d’acabar amb les derivacions i de tenir el que real-
ment necessita la regió i el que necessita Girona. 

També hem barrejat en aquesta discussió una cosa que deia la diputada Ribas, 
que és: «No vull una discussió de localismes.» Però, en el fons, estem parlant de la 
cessió d’uns terrenys, si són millors uns i els altres. Jo els hi diré amb tota la since-
ritat: no em sento capaç, com a diputada, i pensant que hem de discutir aquí dintre 
d’allò que preocupa la gent, d’aquest debat que hi ha obert, de que és necessari des-
prés de seixanta-cinc anys canviar l’Hospital Trueta i de totes les necessitats, no em 
sento capaç..., perquè no tinc els elements suficients per decidir on s’ha d’instal·lar un 
hospital. Entenc que en aquest moment estem treballant tots, i amb el canvi també 
una mica de paradigma, sobre l’atenció sanitària, amb aliances estratègiques, i les 
aliances estratègiques sanitàries a vegades trenquen el concepte d’espai físic i van 
molt més enllà. Perquè igual sí que ens hem de desplaçar, perquè algunes especiali-
tats més punteres les puguem fer en un hospital o en un altre. 

I, en aquest sentit, a mi el que acaba d’apuntar la diputada Espigares.., en el sen-
tit de dir: «Escolti, que tinguem tots els elements a la mà, que sapiguem què vol dir 
urbanísticament, de mobilitat, d’accessibilitat al sistema, de necessitats sociosanità-
ries, fins i tot de pool, on fem la formació, on instal·len centres de recerca, on afegim 
també valor afegit i indústria, moltes vegades lligada a la mateixa atenció sanitària, 
i, en virtut d’això, hi hagi una decisió.» Jo els diré una crítica directa a la conselle-
ria, en aquest cas, perquè, home, han anat endarrerint la decisió, i a mesura que un 
endarrereix decisions, i a mesura que un no pren les decisions i les responsabilitats 
que li pertoquen, doncs, els debats s’enverinen. I això és una realitat.

I, per tant, si això havia d’estar decidit el 18, el 19, i ja estem al 20, per enten-
dre’ns –perquè ens falta ben poc i encara ens donen una mica llarg–, doncs, evident-
ment, cada vegada es fa més difícil el consens. 

Jo els diré la posició del Grup Socialistes. Ens abstindrem en el primer punt de la 
resolució de..., Catalunya en Comú Podem –perdó, anava a dir «els comuns», diputa-
da–, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ens abstindrem; votarem 
a favor de la segona, i votarem a favor de la proposta de resolució que ha presentat 
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Ciutadans, amb la transacció a què ha arribat amb els grups que donen suport al 
Govern, en aquest cas d’Esquerra Republicana. I ho fem, entre altres coses, perquè 
no volem evadir una decisió, però la volem prendre amb responsabilitat. I jo els de-
mano tenir, i agafant el que deia la diputada Espigares, tenir tota la informació, tenir 
tota la documentació, poder-ho discutir i, si és el cas, doncs... I també tenir la decisió 
que prengui la conselleria i, si és el cas, discutir-ho aquí dintre. 

Però crec que tothom ha d’assumir les seves responsabilitats. I és en aquest sen-
tit el sentit del vot. No vull menystenir ni una posició ni una altra, perquè de veritat 
crec –i vostès diran «vostè va per alçada i treu pilotes fora», però ho dic sincera-
ment– que en aquest moment el canvi passa per pensar molt en com construïm, di-
guéssim, no l’espai físic sinó les mateixes aliances estratègiques, tot i la necessitat 
d’una infraestructura bàsica com és la del Trueta. 

En aquest sentit, lo que més desitjo és que al més aviat possible puguem tenir la 
discussió i al més aviat possible puguem tenir la decisió, i que en el pressupost del 
2020 puguem veure-hi alguna cosa.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Cons tituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. I em permetran dos qüestions prèvies, una de tècnica i una altra pràcti-
cament d’històrica, que no és que no guardin relació directa amb l’assumpte, però... 
La primera qüestió, i demanaria sobretot als grups que han transaccionat que es-
coltessin el que estem traslladant: si s’arriba a una transacció estaria bé que en po-
guéssim tenir el contingut per poder-la votar, perquè, si no tenim el contingut de la 
transacció, tenim una dificultat per poder-la votar. (Veus de fons.) Per tant, nosaltres 
no en tenim, de la transacció. Llavors, no votem sobre allò que no llegim, ja els avi-
sem. (Remor de veus.) 

Segona qüestió. Hi ha alguns subgrups, i fins i tot el portaveu d’aquest subgrup, que 
desconeixia que el nom havia estat Álvarez de Castro, i ens donaria una bona referència 
històrica de com pot canviar el país: d’un militar pràcticament autosuïcida o suïcida, 
perquè resistia davant tots els contextos que eren impossibles de resistir, i sense altres 
valoracions ens quedem únicament amb això, a un catalanista reconegut per la seva 
actuació en els termes mèdics a nivell internacional, i fins i tot amb unes aportacions 
tècniques sanitàries reconegudes a nivell mundial. Això segurament és el que hauríem 
de tenir a dia d’avui com a perspectiva de com avancem com a país i com a societat. 

Dit això, la qüestió central, primer de tot: a les comarques gironines, i si ho diem 
en termes administratius, sanitaris, regió hospitalària de Girona, hi ha un dèficit his-
tòric en relació amb l’atenció hospitalària. I, per tant, a això és al que hem de donar 
resposta amb màxima urgència. Aquesta hauria de ser la centralitat. I la centralitat 
aniria de la mà també de veure com s’amplia l’Hospital Josep Trueta, i amb aquesta 
ampliació és quan nosaltres –ho intentarem explicar– tenim un plantejament que és 
doble, i guarda relació amb les dues propostes de resolució que discutim ara i que 
votarem avui. 

Primera qüestió. Per nosaltres passaria perquè l’ampliació es fes després d’una 
anàlisi comparativa dels terrenys de Girona i de Salt, de les possibilitats de Girona i 
de Salt. Per què? Perquè, si no tenim abans aquesta anàlisi comparativa, difícilment 
podrem tenir una anàlisi acurada, tècnica, per veure quin és el model i la possibilitat 
que donarà millor servei públic en aquelles comarques, o en aquella comarca, o en 
aquella regió hospitalària. Per tant, primera qüestió que volem deixar clara: la nostra 
aposta passaria per això, que no s’expressa en termes exactes en cap de les dues pro-
postes de resolució, però que podríem entendre que la proposta de resolució del Grup 
de Ciudadanos hi dona pas a través d’aquella fórmula que ells estableixen de consens. 
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Segona qüestió. Si això no és possible, perquè no es faci o perquè no hi hagi qües-
tió, nosaltres també valorem que l’hospital s’ha d’ampliar com més aviat millor. I, per 
tant, veiem aquestes dues realitats.

I això ho expliquem perquè la nostra votació serà a favor de la primera proposta 
de resolució, la presentada pel Grup de Catalunya en Comú Podem, però a favor tam-
bé de cadascun dels punts que conté la proposta –i ara ho llegirem; esperem que sí 
que també puguem votar a favor de la transacció– a la qual s’ha arribat entre el Grup 
de Ciudadanos i els grups de govern. Per què? Perquè entenem lo següent: si s’intenta 
un consens, que és el que estableix la proposta de resolució del Grup de Ciudadanos, 
però no s’aconsegueix el consens, necessitem una altra alternativa per ja. I, per tant, per 
nosaltres lo ideal seria el consens, que passés per aquesta fórmula d’anàlisi comparativa 
a la qual feien referència. Però si no hi ha consens, evidentment com més aviat millor. 

I, per tant, podria semblar estranya la nostra votació, que estem votant a favor de 
dues propostes que no diuen exactament el mateix, però ens sembla que, del literal, 
fins i tot, del que diu la proposta de Ciudadanos, això ens podia donar una solució. 

I l’últim que demanem. Nosaltres assumim la modificació que planteja el grup 
dels comuns quant a l’any, i, per tant, que li donem coherència a aquesta proposta de 
resolució, però també en relació amb la proposta de resolució de Ciudadanos, no pel 
primer punt, però sí que, per un altre punt, que també es fa referència al 2019, fora bo 
que fessin una esmena in voce, i, per tant, allò que podríem aprovar en el dia d’avui 
en aquesta comissió es pugui lliurar al conjunt dels catalans i les catalanes a través 
d’una correcció en relació amb les dates. Per què? Perquè, si no, després el conjunt 
de la societat catalana –i me n’alegro, si s’ha incorporat a la transacció; jo encara no 
l’he pogut llegir (rialles)– tindrem una realitat que els semblarà que en aquest Parla-
ment, doncs, no ens mirem ni les propostes de resolució i que no ens importa gaire 
què passa fora d’aquesta casa. Per tant, si podem ser acurades, millor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I demanar disculpes, perquè sí que la Mesa tenia la transacció 
feta, però, com que fins a l’últim moment s’ha estat negociant això, doncs, no ha ar-
ribat a la resta de diputats. Però si algun grup vol que es llegeixin les transaccions a 
les que s’ha arribat, doncs, així es faria. 

I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments dels grups parlamentaris, en 
nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Ro-
drí guez. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Intentaré posar en ordre les idees, no? Jo crec que la primera 
qüestió que val la pena dir és que el posicionament que exposarem no és un posicio-
nament per defensar ni cap alcaldessa de Junts per Catalunya ni cap alcalde d’Es-
querra Republicana. Això és lo primer, no? Perquè s’ha dit. I, home, jo crec que val 
la pena deixar clar que no es tracta ni molt menys d’això, almenys per part del nostre 
subgrup. I estic convençut de que a la majoria dels grups que estem a l’oposició, com 
a mínim, no es tracta d’això. Primera qüestió. 

Segona qüestió. El debat de l’ampliació del Trueta –hi insisteixo, debat de l’am-
pliació del Trueta– és un debat que es remunta a l’any 2003. Ampliació del Trueta, a 
l’any 2003. Passen els anys, passen els anys, no es fan masses actuacions i arriba un 
determinat moment en què, de forma més o menys sorprenent, tot i el consens que hi 
ha per a l’ampliació del Trueta a Girona, de forma més o menys sorprenent, alguns 
dels serveis que es presten en el Trueta de Girona es traslladen al Santa Caterina de 
Salt. I això ja comença a aixecar veus d’alerta amb relació a què ha de passar amb 
l’ampliació del Trueta. 

Em remeto ara a la darrera –i crec que a més a més és molt procedent, no?– re-
solució aprovada en aquest Parlament amb relació al Trueta. És una resolució d’a bril 
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del 2016, va ser presentada pel nostre grup parlamentari, però va ser aprovada per 
unanimitat de tot el Parlament, per unanimitat, en la qual es demanava, el pla funcio-
nal –2016, eh?–, que es presentés de manera immediata i urgent –2016. Avui tenim 
dos propostes de resolució que ens parlen de presentar-lo el 2018, amb esmenes que 
diuen que sigui el 2019 i amb transaccionals que diuen que sigui el 2020. 

Però saben el que ens fa a nosaltres pensar que no s’està actuant amb la transpa-
rència deguda en relació amb aquesta matèria, des del departament? Doncs el fet de 
que aparegui un document provisional d’aquest pla funcional que es dona a conèi-
xer fa escassament una setmana, just després de que hi hagin hagut dos ofertes de 
terrenys: una a Salt i una altra a Girona, el terreny del Domeny. I, oh casualitat, el 
pla funcional provisional que es presenta xifra en 95.000 els metres quadrats neces-
saris per a la construcció del nou Trueta. El del Domeny són 45.000; el de Salt són 
100.000. Bé, escoltin, tot això és el que entenem que no és correcte, no és de rebut. 
El pla funcional s’hauria d’haver presentat amb independència de la disponibilitat 
de terrenys, i després, en funció de la disponibilitat de terrenys i les decisions, ade-
quar-lo a la realitat, a la disponibilitat, no?, i, per tant, dur a terme el projecte. 

També, per cert, també en aquella proposta de resolució es deien dos coses més: 
una, que és la d’engegar immediatament, també un cop es tingui el pla funcional, en-
gegar el concurs per a l’encàrrec de la redacció del projecte de nou hospital, cosa que 
també es diu avui. I després encara hi havia un tercer punt, que s’acaba revelant el 
més important de tots, que és: «I mentrestant...» –i com que el mentrestant és tan in-
definit, és imprescindible–, «i mentrestant garantim les inversions necessàries en l’ac-
tual Trueta per poder mantenir la qualitat del servei assistencial.» Bé, doncs aquest 
acaba sent el fonamental, perquè, com que no s’acaba prenent la decisió, hi insisteixo, 
perquè dona la impressió de que en el departament hi ha una determinada voluntat i 
aquesta voluntat no és compartida, com a mínim, pels grups parlamentaris aquí pre-
sents, d’una part important dels grups parlamentaris aquí presents..., doncs no s’acaba 
prenent la decisió. 

Per tant, nosaltres ens posicionarem favorablement a les dues propostes de re-
solució: a la dels comuns, Catalunya en Comú Podem, que fa referència explícita al 
terreny de Domeny, a Girona, el Trueta de Girona, a garantir el manteniment de les 
inversions mentre això no sigui una realitat, però també a la proposta de resolució 
de Ciutadans, que és una adaptació temporal d’aquella proposta de resolució que es 
va aprovar el 2016 i que se n’ha fet cas omís per part del Govern.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presentades, en 
nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada 
Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

Sí. Primer de tot una correcció, perquè crec que el terreny de Domeny no és de 
quaranta mil metres quadrats. Però, bé, és això; són aquestes informacions, no?, que 
apareixen, parcials, i que al final tot està una mica embrutit. I com més triguem a 
que es prengui la decisió, més s’embruteix, també és cert.

A veure, nosaltres –que no m’he pronunciat abans– votarem a favor també de la 
resolució de Ciutadans i els punts de la transacció. És que no és contradictori amb el 
que posem nosaltres. La resolució i la transacció, fins i tot, no?, de la resolució de Ciu-
tadans, és que hi hagi pla funcional durant el primer semestre de 2020, i que es lliuri 
a la Comissió de Salut, i que hi hagi inici de la construcció del projecte de l’hospital 
dins de 2020. Sí, sí; és que estem d’acord, hi votarem a favor. 

La cosa és la decisió d’on va. La decisió d’on va l’ha de prendre el Govern. Si 
aquí ningú ho qüestiona. La decisió d’on va la prendrà el Govern, però els grups par-
lamentaris podem tenir opinió i posicionament. Una cosa no treu l’altra. La nostra 
resolució expressa la nostra opinió i posicionament. La nostra opinió i posicio nament 
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no té res a veure amb un localisme gironí. De fet, ni tan sols hi som, a l’Ajuntament 
de Girona. I, com poden comprendre estem bastant distanciats de la senyora Ma-
drenas. Vull dir que no és una complicitat amb una alcaldessa determinada; és un 
posicionament per coherència amb un model d’hospital i amb un model de sistema 
sanitari que nosaltres defensem, i que, amb tota la informació recopilada respecte de 
les dues opcions al damunt de la taula –si n’hi haguessin d’altres, potser optaríem per 
altres, però al final només hi ha aquestes dues–, ens sembla que una correspon millor 
que l’altra al que nosaltres defensem, o pot facilitar més el que nosaltres defensem. 

Això no treu que hi pugui haver, no?, treball conjunt amb Santa Caterina, que el 
Santa Caterina hagi de continuar sent un hospital de referència i ben dotat. Una cosa 
no treu l’altra. La qüestió és: no acabem reduint les portes d’entrada d’urgències, no 
acabem reduint els serveis de l’ICS; no acabem, doncs, amb un model que alguns 
defensen clarament, i amb tots els arguments, i legítimament. Alguns ho defensen. 
No som nosaltres; estem absolutament en contra d’això. No parlo de partits polítics, 
en aquest cas, sinó d’interessos particulars determinats que hi ha al darrere de tam-
bé defensar que l’hospital vagi a Salt. No sé si... Vull dir, entenc que el departament 
no es mou per aquests interessos, sinó que els escolta tots, però nosaltres els argu-
ments que hem sentit per Salt bàsicament venen d’unes boques determinades, i ens 
genera una certa desconfiança. 

I sí, és un posicionament, com us deia, per coherència amb el model d’hospital i 
sanitari que defensem nosaltres, i en aquest cas, sí, de complicitat amb aquells amb 
els quals vam redactar aquesta resolució. Acabo, presidenta.

La presidenta

No, cenyeixi’s a les esmenes. No obrim un altre torn de debat sobre l’hospital, 
sinó..., si es pot cenyir a les esmenes?

Marta Ribas Frías

Aquesta resolució va ser feta amb el comitè d’empresa de l’Hospital Trueta, i el 
comitè d’empresa de l’Hospital Trueta no accepta les transaccions que se’ns han po-
sat damunt la taula i, per tant, es manté el redactat tal com estava, i per això no hem 
acceptat res; comitè d’empresa que ha recollit més de tres mil firmes també en aquest 
mateix sentit. I, per tant, entenem que estem representant, no modificant aquest punt, 
aquells que ens van instar a fer aquesta resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també per posicionar-se respecte a les esmenes presen-
tades a la proposta de resolució, i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el diputat Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Començaré, si m’ho permeten, dient que la partito-
cràcia i l’interès polític a vegades són una mala eina per arribar a futur, a objectius i 
a consens. Entenem que, com he dit en la primera intervenció, a on recau és sobre la 
demanda de la ciutadania, i som nosaltres com a legislatiu qui hem d’escoltar, asseu-
re’ns..., com també li demanaria a la conselleria de Salut, que s’assegui amb tothom 
qui l’hi demani del sector, perquè és la seva responsabilitat directa i corresponsa-
bilitat institucional, i ha d’asseure’s i escoltar tota la gent afectada. Això li voldria 
demanar. Però, com els deia, la partitocràcia és una mala eina per arribar a futurs, 
a objectius i a realitats. 

Només dos comentaris –i em permetrà, igual que l’hi ha permès a l’altra diputa-
da...–, abans de posicionar-me sobre les esmenes presentades. Em sorprèn a vegades 
escoltar grups que, quan fem l’històric endarrere, veiem que han tingut responsabilitat 
de govern, i en aquell moment no varen assolir la fita i els objectius, quan parlem del 
Trueta, però benvinguda sigui la responsabilitat també avui de sentir-los, en l’aspecte 
que conjuntament entenc que tots els grups parlamentaris han expressat, que és que 
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tots els grups parlamentaris d’una manera o una altra el que busquem és la realitat i, 
com els deia en la primera intervenció, deixar tanta paraula i passar als fets i com-
plir els objectius, com els deia, que ens demanen en tot moment la nostra ciutadania.

I paral·lelismes... Al senyor de la CUP. Diputat, vostè ha fet un paral·lelisme amb 
els noms de les fotos que jo ensenyava. També jo recordo paral·lelismes, quan fem 
l’històric a la història, a on la política va passar de la lluita a les paraules. Benvingut 
al diàleg i benvingut a aquest consens. 

Escolti’m, agrair als dos grups parlamentaris, a Junts per Catalunya i a Esquer-
ra Republicana, al Grup Republicà i de Junts per Catalunya, les esmenes en les que 
hem pogut arribar a acord, que garanteixen en tot moment que aquest pla funcional 
el vegem i sigui una realitat aquest 2020, ja podent començar a parlar que el 2020, 
poder, amb aquest pla funcional..., que ens ha de portar, com dèiem també, l’avant-
projecte i els projectes bàsics i executius, i, com no pot ser d’una altra manera, i vull 
remarcar-ho en negreta, el pressupost. Aquí podem parlar molt, però mentre no tin-
guem els calaixos pressupostaris, no només per mantenir, com s’ha dit, l’hospital, 
que a dia d’avui és el Trueta, el seu funcionament, perquè és de rebut i responsabili-
tat..., però també el calaix pressupostari que ens doni llum a l’avantprojecte i al futur 
projecte de construcció d’aquest hospital.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, si els he entès bé, seguint el debat, hauríem de votar 
separadament els punts 1 i 2 de la primera proposta de resolució, de Catalunya en 
Comú Podem, i en canvi la proposta de resolució de Ciutadans es pot votar de forma 
conjunta. És així? (Pausa.) Perfecte. 

Doncs passaríem a votar el punt 1 de la primera proposta de resolució. 
Vots a favor?
Vuit vots a favor del primer punt, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, 

Ca ta lunya en Comú Podem i els subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Consti-
tuent i del Partit Popular. 

Vots en contra? 
Cinc vots en contra, del Grup Parlamentari Republicà.
Abstencions? 
Vuit abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari del 

Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar. 
Per tant, aquest punt queda aprovat. 
Passaríem a votar el punt 2 d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor? 
Doncs queda aprovat per unanimitat. 
I, ara sí, passaríem a votar la següent proposta de resolució, amb totes les trans-

accions que s’han fet..., amb totes les transaccions incorporades. 
Per tant, vots favorables a la proposta de resolució? 
Doncs també queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals 
de l’Institut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat

250-00385/12

Passaríem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 4, que seria la pro-
posta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de l’Institut 
Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat.

I, com hem dit abans també, la substanciaríem conjuntament amb la següent, que 
seria la Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució variable 
pactada amb els treballadors sanitaris. 
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Per a la defensa de les dues propostes de resolució, en primer lloc de la primera, 
té la paraula la diputada Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert

Perdó, presidenta. Entenc que, com que la discussió és conjunta, em posiciono 
sobre les dos, vull dir... 

La presidenta

Sí; si ho pot fer en aquest mateix torn, i després en les esmenes, si s’escau... 
(Pau sa.)

Assumpta Escarp Gibert

Miri, davant de la proposta de resolució que presenta el grup parlamentari, el 
punt 4, que parla bàsicament de l’equiparació retributiva..., estava basada en un tema 
que, els ho haig de dir sincerament, el conveni que van firmar en el seu moment el 
Siscat amb la patronal, doncs, ho va resoldre. Es tractava de que la grip en l’ICS es 
reconeixia com a malaltia professional, o altres incapacitats laborals transitòries, i, 
en canvi, no era així en el cas del Siscat. 

Tot i això, tenim la sort de que el conveni que es va signar, de febrer del 2019, ja 
contempla el pagament del 100 per cent de les prestacions d’incapacitat laboral en 
tots els casos i des del primer dia. Per tant, s’ha avançat cap a l’equiparació.

Però encara queden molts àmbits en els quals l’equiparació no existeix, i, per tant, 
el ciutadà no sap si va a l’ICS o va a un centre del Siscat, perquè a vegades, doncs, 
per territori o el que et toca; el ciutadà no ho sap, sap que va a la pública i, per tant, 
allà està. 

Per molt que la consellera aquests dies ens explicava un nou logo, on ens expli-
cava «salut per crear una identitat», és evident que aquesta identitat comuna que in-
tentem dels centres no existeix en el cas dels i les professionals, doncs, perquè tenen 
un tractament retributiu moltes vegades diferent. 

I aquí enllaço amb el tema de les DPOs, per exemple, en temes de condicions 
laborals o retributives diferents, el manteniment del 5 per cent, per exemple, dels 
treballadors del Clínic, dels treballadors del Mar o dels treballadors de Sant Pau, 
quan no és el cas dels centres de l’ICS, i per tant... –al manteniment de treure el 5 
per cent, eh?, em refereixo, de la retallada del 5 per cent, que el senyor Aragonés va 
presentar una moció, fa poc, en el plenari, en aquest sentit. Per tant, aquesta és una 
diferència clara, i això va fer, entre altres coses, que mantinguéssim la proposta de 
resolució per avançar en l’equiparació de retribucions. 

En el cas de les DPOs, el Govern va portar a ratificar en el Ple del Parlament un 
decret sobre les DPOs i la recuperació de les DPOs als treballadors de l’ICS, per 
a l’any 2019. Els grups de l’oposició vam demanar que es tramités com a projecte 
de llei, que s’ha hagut de reclamar a la Junta de Portaveus, perquè va tot com una 
mica lent. En aquest cas, no vull pensar que va lent adrede, sinó que el sistema par-
lamentari va lent. Però que d’alguna manera ho vam demanar perquè demanàvem 
o crèiem, entre altres coses, que s’havien de fer dos coses: incorporar l’any 2020 ja, 
perquè era la segona part de les DPOs que hi havia pendents, i per tant que s’arribés 
al 100 per cent, i que fos extensiu també als treballadors del Siscat. 

I aquest, diríem, és el raonament, i entenc que també és una mica el principi 
del que planteja el Grup Parlamentari de Ciutadans en la seva proposta de resolu-
ció sobre... Ara que estava preguntant... Hi han transaccions, senyor Soler, sobre les 
DPOs?, per saber-ho... No? (Pausa.) D’acord. No, perquè no sabia si en aquest cas el 
grup parlamentari acceptava o no les esmenes presentades, perquè estàvem d’acord, 
diguéssim, amb el contingut de la proposta de resolució.

Però, en tot cas, encertadament el diputat Soler demanava la unió i la discussió 
conjunta, perquè és evident que hi han diferències laborals, hi han diferències sa-
larials entre els professionals de l’ICS i els professionals del Siscat. És evident que 
Siscat forma part del sistema públic, perquè és sistema públic; el ciutadà no sap a 
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quin centre va, i que no generarem identitat salut si no generem equiparació, entre 
altres coses, entre els seus treballadors.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució 
variable pactada amb els treballadors sanitaris

250-00398/12

Té la paraula el senyor Jorge Soler, en representació del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, per defensar la proposta presentada i també, entenc, per posicionar-se 
res pecte a la presentada pel Grup Socialistes.

Jorge Soler González

Sí, efectivament. Moltes gràcies i bon dia, senyor president. Bé, en aquest cas sin-
tetitzem, de forma molt clara, molt breu, molt sintètica, el que aquest grup parlamen-
tari defensa arreu i també al sistema sanitari: mateixa feina, mateix sou. I, per tant, 
aquí pràcticament, i amb aquesta frase, es resumeix tot el sentit d’aquesta proposta 
i tot el nostre posicionament davant també de la proposta dels companys d’avui, que 
ens porten. 

Per tant, si hi ha temes d’esforços epidèmics, com porten els socialistes avui a vo-
tació...., com hi ha diferències entre treballadors allà on hi ha diferents proveïdors, 
doncs, mateixa feina, mateix sou. I, per tant, en aquest sentit absolutament d’acord.

Sabem, perquè aquest diputat que us parla, doncs, ja fa ja uns anys que aquí ho 
està defensant reiteradament –com tots els companys que estem presents aquí– que 
cal revertir ja d’una vegada les injustes retallades que van colpir el sistema sanita-
ri. I, per tant, aquí estem treballant tots per millorar aquestes condicions laborals. 

I un dels temes estrella –avui se n’ha parlat, d’alguns, però n’hi ha uns que rein-
cidentment també estem sentint en aquesta comissió– és el de les DPOs. Jo recordo 
que crec que va ser una de les meves primeres propostes de resolució a la passada 
legislatura que aquí es van aprovar, i que portem, doncs, en conseqüència, anys de-
manant-ho, no solament amb propostes de resolució; hem fet interpel·lacions, hem 
fet mocions. Inclús recordo haver aprovat això incloent-ho al debat de política gene-
ral, en diverses legislatures. I, per tant, és un tema que va acabar, com saben vostès, 
inclús amb una vaga; una vaga que va tenir uns acords, uns acords que van arribar a 
uns terminis de venciment per fer realitat el que nosaltres fa anys demanem, que és 
que cal pagar el 100 per cent de les DPOs als treballadors. Perquè els treballadors 
estan fent aquesta activitat, i ells la fan al cent per cent. I fa anys que aquesta acti-
vitat, desgraciadament, a nivell econòmic està retallada. Per tant, si els treballadors 
estan fent aquesta feina, mateixa feina, mateix sou, i també mateix reconeixement 
de la DPO.

Un punt que ja m’han sentit dir també molt sovint en aquesta comissió des de fa 
anys: les DPOs comencen al gener i finalitzen al desembre, però molts treballadors... 
Recordo quan li explicava al senyor Comín: «Conseller Comín, al juliol, a l’agost i 
al setembre s’estan firmant DPOs a Catalunya. Per tant, els treballadors tenen tres o 
quatre mesos per fer-les.»

Aquesta mateixa frase, o aquest mateix raonament, l’hi vaig dir a la consellera, 
doncs, quan va ser investida. I, per tant, la mateixa argumentació..., ho dic aquí avui. 
I per això crec que no hem arribat a una transacció, justament per aquest punt, perquè 
nosaltres creiem que des del gener els treballadors han de tenir ja les DPOs damunt de 
la taula signades. Per tant, aquest procediment hauria de començar, de fet, com comen-
çaria un pressupost anual normal, encara que, desgraciadament, també, a Catalunya, 
saben vostès que aquesta anormalitat pressupostària també la tenim sempre.
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Un altre dels temes que saben vostès que és insistent per Ciutadans és la trans-
parència, i, per tant, si ens interessa la transparència arreu, especialment avui, ens 
interessa en temes de DPO, i ens interessa especialment perquè creiem que aquesta 
transparència ha de començar també de forma exemplar amb els seus directius, per la 
qual cosa tampoc no és una novetat que avui Ciutadans presenti aquest punt, perquè 
ho ha presentat, hi insisteixo, al plenari, amb mocions i a debats de política general, 
que és demanar que, de forma pública, transparent, fàcil i accessible i sense cap tipus 
de trampa ni cartró, puguem saber què és el que estan cobrant els nostres directius, 
però per quins motius estan cobrant els nostres directius. 

I finalment, i acabo, unificar criteris. Creiem que, dintre d’un marge raonable, 
evidentment, d’autonomia i de diversitat entre centres i d’objectius que poden ser 
més o menys diversos, el que no té cap sentit és que hi hagi DPOs, entenguin-me 
vostès, molt senzilles en un lloc i ben complicades en un altre, i això és absoluta-
ment discrecional. I, per tant, com nosaltres no volem criteris discrecionals, sinó que 
els volem públics, notoris, transparents i, evidentment, de mèrit i capacitat, volíem 
crear aquest grup de treball professional que unifiqués el territori. Per tant, no érem 
nosaltres, perquè entenem..., i em sumo, eh?, a un dels arguments utilitzats per la 
diputada Escarp, que em sembla absolutament encertat, que és: «No som nosaltres 
aquí qui ha de dir als grups de treball professionals com han de fer les coses.» Ara, 
sí que creiem que políticament nosaltres sí que podem recomanar que hi hagi una 
certa congruència feta des dels professionals i pels professionals.

Per aquest matís, que també crec que hem estat a punt de lligar-ho amb la diputa-
da aquest matí, però al final els temps..., ja saben com són els temps polítics, i al final 
avui hem tingut aquest tema, però jo a la vegada portava transaccions d’altres que 
també eren complicats, i en aquest punt ens hem enquistat, i al final, doncs, hem de-
cidit mantenir la votació a això, però no perquè no hi hagi una voluntat d’acord, que a 
més he vist que n’hi havia. De fet, hi insisteixo, eh?, crec que el fil que ha quedat per 
acabar-ho de lligar és mínim. Però, bé, en tot cas ens emplacem, amb aquesta cordi-
alitat, perquè en futures propostes avancem i puguem negociar, que, en definitiva, el 
que volem tots en aquesta comissió, i crec que aquí sí que no hi ha cap fissura en cap 
partit polític que som aquí presents, és que els nostres treballadors puguin treballar bé 
la seva feina, puguin cobrar-la, puguin fer-la amb la dignitat que tots estem treballant.

I, per tant, des d’aquest punt de cordialitat absolutament transversal, desitjo, doncs, 
tenir el vostre suport perquè aquestes DPOs retornin al 100 per cent a partir del gener.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. En el tema de les retribucions i de les DPOs, que, com s’ha 
comentat, n’hem parlat a bastament, nosaltres sempre hem compartit el diagnòstic 
que es fa. I, de fet, votarem a favor de la proposta de resolució del PSC. És cert que 
hem de tendir cap a aquesta equiparació retributiva i cap a les condicions laborals, 
i, per tant, hi donarem suport. 

I en el cas de la proposta de resolució de Ciutadans, com bé deia el diputat, hem 
estat intentant aquesta transacció. Demanarem votació separada del punt 3. Esquerra 
Republicana sempre estarà al costat de la transparència. Per tant, en aquest sentit no 
hi havia cap esmena, perquè des del primer moment ens va semblar que era un punt 
més que adient.

I, en canvi, la discrepància o la falta d’aproximació que tenim en el punt 1, i 2 i 
4, no és de filosofia, no és de política... De fet, el resum que en feia el diputat, que 
deia «igual feina, igual sou», el compartim, és una reflexió que em sembla que els 
que venim del món sanitari i els que no la podem entendre. Però també és cert que 
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el model mixt, la realitat que tenim a Catalunya, no és un sistema cent per cent pú-
blic i privat, sinó que hi ha tot el model concertat, que ens agradarà més o menys, 
però que hi és, que a dia d’avui no es pot internalitzar absolutament tots els serveis 
d’un dia per l’altre, i, per tant, mentre tinguem aquest model mixt, doncs, ens cos-
ta poder garantir aquest cobrament del 100 per cent, perquè el que diu la proposta 
de resolució és «instar el Govern», i som conscients, i crec que en som tots, de que 
tot el que depèn del Siscat, i per tant no és ICS, no és només el Govern qui en té la 
potestat. I en aquest sentit les dos esmenes que presentàvem el que pretenien afegir 
era que, a més a més de pactar-ho amb els treballadors, fos tenint en compte el que 
també s’havia treballat amb les entitats i tenint en compte també els pactes amb les 
empreses. 

Igual que en el punt de donar les indicacions, que vostè deia, perquè això es faci 
el mes de gener, doncs, també donar les direccions adients als òrgans de govern de 
les entitats del tercer sector perquè ho fessin, perquè no és directament el Govern 
qui té la competència de fer-ho. 

En aquest sentit, crec que és bo recordar que el Govern, amb el decret de l’abril, 
va passar de pagar del 50 al 75 per cent de les DPOs. Per tant, encara no hem recu-
perat el 100 per cent, és cert, però avancem en aquesta línia, i crec que és una bona 
notícia, i que aquesta diferència de règims jurídics de personal entre l’ICS i el Siscat 
fa que encara no tinguem aquest sistema únic que pugui fer-se.

Per tant, per respectar aquesta negociació que hi ha i perquè no és directament 
al Govern a qui s’ha d’instar, malgrat que hi té responsabilitat i, per tant, també cal 
que hi treballi, ens abstindrem als punts 1, 2 i 4. 

I, finalment, una última reflexió, perquè m’ha semblat que la diputada Escarp, 
amb l’elegància que la caracteritza, parlava d’aquesta lentitud que té el sistema par-
lamentari, amb les DPOs, i és cert. També és igual de cert que, per Esquerra Re-
publicana, la convalidació del decret que garantia el 75 per cent el 2019 i que es 
comprometia a aquest 100 per cent el 2020, i, per tant, espero que amb els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya es pugui garantir que totes les treballadores al-
menys que estan a l’ICS puguin recuperar aquest 2020 el 100 per cent de les DPOs..., 
és cert que va ser l’oposició qui va demanar convalidar-ho i, per tant, entenc que els 
correspon a vostès el lideratge i posar-hi la rapidesa. 

Per tant, entenc que no hi ha hagut deixadesa de ningú, però no serem pas nosal-
tres qui liderarem una cosa que no vam proposar. Per tant, si no recordo malament, la 
passada comissió tots els grups vam nomenar els ponents. Per tant, doncs, segur que 
podem trobar la manera de que algú es proposi com a relator, fiquem data i comen-
cem a treballar-ho. Però en tot cas els dic: crec que, de fet, si no recordo malament, 
va ser el diputat Santi Rodríguez qui va demanar que es convalidés; doncs, per tant, 
que puguem trobar el consens per fer-ho. Però ja els ho dic, no serem nosaltres qui 
liderarem una cosa que no era la nostra prioritat en aquell moment.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també, per posicionar-se respecte a les esmenes pre-
sentades, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il-
lustríssim senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós 

Aprofitaré també, presidenta, per posicionar-me respecte a la proposta de resolu-
ció del Partit Socialista respecte a l’equiparació retributiva entre els professionals de 
l’ICS i els dels centres sanitaris del Siscat. De fet, no hem presentat esmenes. I, per 
tant, el text proposat ens sembla correcte i el votarem a favor.

I respecte a la segona proposta de resolució, sobre la transparència de les direcci-
ons, de les DPOs, bàsicament, hi coincidim, amb l’exposició que ha realitzat la dipu-
tada Espigares. El que sí que és cert és que acceptem el punt 3, respecte a la qüestió 
que té a veure amb la transparència. De fet, no podia ser d’altra manera, si aquest 
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vol ser un govern, precisament en l’àmbit de la salut, eficient i amb la necessitat de 
transmetre la informació a la ciutadania. 

I, per altra banda, havíem presentat dues esmenes en el primer i el segon punt, 
que tal vegada podien haver estat certament acceptades pel propietari de la resolu-
ció, si habitualment es mostra d’alguna manera mogut per la coincidència i pel con-
sens. No generen aquestes esmenes, ni transformen en cap cas, el text que vostè va 
d’alguna manera plantejar. I, per tant, des del nostre punt de vista podia haver accep-
tat les esmenes i podríem haver votat a favor, pràcticament per unanimitat, aquesta 
proposta de resolució. Si no accepta les esmenes, òbviament, ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les dues propostes de resolu-
ció, i en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, votarem a favor de les dues propostes de resolució, no 
només, evidentment, amb la reivindicació històrica i que continua existint de l’equi-
paració dels professionals de l’ICS i de la resta dels centres del Siscat, sense treure 
mèrits als avenços aconseguits en el segon conveni del Siscat, de les incapacitats 
temporals al 100 per cent des del primer dia, reducció de jornada, increments retri-
butius, millores socials, equiparació de primària, també de cobrament de les DPOs 
–que tracta..., respecte a l’altra resolució–, però va quedar pendent i continua pen-
dent una reivindicació constant, que és l’equiparació amb ICS, en condicions globals. 
I, per tant, hi farem suport.

I farem suport també a la proposta de resolució de Ciutadans, tot i que entenem 
els arguments de la complicació de garantir-ho des del Govern, pel sistema que te-
nim. Però, vaja, precisament aquestes coses són les que posen de manifest que pot-
ser que comencem a canviar coses del sistema i fem que el CatSalut faci de govern 
del sistema i no de repartidora de contractes.

I una manera de fer de govern del sistema és exigir-los a aquells als quals fan 
serveis per a tu que compleixin certes condicions, i una d’elles pot ser que paguin el 
100 per cent de les DPOs i que facin el sistema d’una forma transparent i equitativa, 
en tots els centres, els estigui gestionant qui els estigui gestionant, però tots dins el 
marc del CatSalut o d’aquesta nova marca de salut corporativa que ens unifica a tots, 
i, per tant, anem unificant en allò que és realment important, no només en la imatge 
de marca, sinó en com funciona el sistema.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Per avançar el sentit del nostre vot, que serà favorable en re-
lació amb les dos propostes de resolució. I serà favorable entre altres coses perquè, 
evidentment, nosaltres estem absolutament a favor de que hi hagi una igualtat no 
únicament retributiva, sinó de condicions laborals; no, no diferenciem els treballa-
dors i les treballadores amb relació a qui és el formal ocupador, més enllà que nos-
altres sempre insistirem en la necessitat de que hauria d’haver-hi un únic ocupador 
o ocupadora que fos públic i, per tant, que no es gestionés de manera indirecta o de 
manera privada. 

Dit això, sí que volem recordar algunes consideracions. Nosaltres, evidentment, 
estem a favor de tot el que s’està plantejant a la proposta de resolució número 5, de 
Ciudadanos, relativa a les DPOs, més enllà que històricament no hem estat a favor 
de les DPOs com a concepte de complement retributiu, sinó que el que es garanteix 
al cent per cent a les DPOs s’incorporés a la massa salarial, i, per tant, una garantia 
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absoluta que ens hagués evitat que avui estiguéssim discutint aquesta qüestió. Anys 
enrere fins i tot se’ns qüestionava quan nosaltres traslladàvem això, però a nosaltres 
ens semblava una qüestió ben simple. Absolutament a favor de garantir el 100 per 
cent, com no pot ser d’una altra manera, del seu cobrament, de la DPO, de que es 
signin al gener o de que hi hagi transparència o un grup de treball. 

I sobre la proposta de resolució del Grup Socialistes i Units per Avançar, primer 
també la volem agrair, en el sentit de que moltes vegades ens oblidem d’aquesta qües-
tió, que és fonamental: que hi hagi, per a una mateixa feina, dues condicions laborals 
diferents. I, per tant, no hauria de passar ni un sol dia que no actuéssim sobre això.

Però hi ha una curiositat que a més la volíem traslladar als grups que donen suport 
al Govern, que és el que s’explica molt bé amb relació a la grip. I la volem traslladar 
als grups del Govern per la següent qüestió. Clar que nosaltres votarem a favor per-
què això es reconegui des d’un punt de vista de norma convencional, de conveni col-
lectiu o fins i tot en un altre instrument de més força legal, però ja els hem de dir que 
això ho hauríem d’estar aplicant des de dos punts de vista: primer, la consideració de 
malaltia professional que ja ha reconegut algun tribunal superior de justícia, exacta-
ment el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia ja ha dit que per al personal que 
treballa a la sanitat la grip ha de ser considerada malaltia professional; o, si no, que a 
les mútues els traslladin el que ha estat el reconeixement que ha fet alguna mútua, 
que és el tractament d’accident de treball d’aquesta circumstància concreta. I, ja si-
gui o per una o per una altra, que estigués garantit el 100 per cent des del primer dia.

Dit això, traslladem als grups del Govern, o als grups que donen suport al Go-
vern, una qüestió molt concreta. Nosaltres els demanarem que ens diguin per escrit 
quants treballadors i treballadores dels que estan contractats no per la titularitat pú-
blica sinó per la privada han tingut una baixa per grip i quant els han pagat. Volem 
pensar que podran respondre, doncs, immediatament, perquè, com sempre ens ex-
pliquen que tenen un control absolut sigui quin sigui el titular quant a la gestió del 
servei, serà immediat.

I volem pensar també que, més enllà de que diguin que no té potestat, que és una 
cosa que hem escoltat avui i ens ha cridat l’atenció, doncs, compliran amb la seva 
obligació, i si veuen que hi ha qualsevol treballador o treballadora, encara que sigui 
l’ocupador una empresa privada o una fundació, que, per grip, no hagi cobrat el cent 
per cent o no se l’hagi caracteritzat de malaltia professional o d’accident de treball, 
actuaran en relació amb aquestes empreses perquè estan incomplint normativa labo-
ral. Farem la pregunta per escrit. I estem amb l’esperança de pensar que abans de que 
acabi aquest any tindrem una resposta i estem amb l’esperança de pensar que durant 
l’any 2020 hi haurà una actuació per part del Departament de Salut amb relació a 
cessar aquest tipus d’actuacions que es puguin estar donant per empreses privades.

Gràcies.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Molt breument, per posicionar-nos favorablement a les pro-
postes de resolució. I ara em sento responsable de que els metges no acabin de co-
brar el 100 per cent de les DPOs a partir del mes de gener.

Per tant, no pateixin, que en prendrem nota i ho agilitzarem tan ràpid com s’agi-
litzen altres proposicions de llei o projectes de llei que són d’interès del Govern, 
perquè són per cobrar.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes a la segona pro-
posta de resolució que estem debatent en aquest mateix punt, té la paraula el diputat 
Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Sí; gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, agrair a tots els grups que han partici-
pat en aquest debat, i realment un se n’anirà content avui, pensant que hem avançat 
en el concepte «una mateixa feina, un mateix sou». 

Explicar molt breument... Certament, jo crec, si no recordo malament, que vaig 
demanar al meu grup que us enviessin una carta per aquest tema del projecte de llei, 
on jo us vaig demanar, a la Mesa, que, si us plau, agilitzéssiu això. Vaig entendre 
que, gràcies a això, a la comissió següent ens vau demanar ja el nom dels ponents, és 
a dir que va ser una manera, no?, d’intentar, des d’aquest grup parlamentari, també 
sumar-nos a l’agilització d’això, veient que, certament, molta pressa, molta pressa, 
doncs, no semblava que tinguessin.

Certament, si cal fer alguna acció, jo em sumo en aquest cas a les paraules que 
ha fet el diputat, però si cal fer-ho d’una altra forma, és a dir, si ens hem de proposar 
nosaltres com a ponents relators i convocar-vos el dilluns i el dimarts, tancar les po-
nències i màxima urgència, cregui’m, en aquest sentit, si a vostès no els toca, doncs, 
ho fem nosaltres. Vull dir, crec que ens ficarem d’acord molt ràpid, i si voleu ho tan-
quem quan acabem aquesta comissió. Certament, si això ha de ser així, doncs, jo 
mateix també m’ofereixo voluntari i ho tanquem aquest matí. (Veus de fons.)

Dit això..., parlant de les esmenes, perfecte. Doncs no, miri, abans també volia 
comentar..., agrair també al senyor diputat de la CUP la magnífica proposta que avui 
ha fet, exemplar, de transparència. I, per tant, no solament amb aquesta pregunta; si 
vostès ho porten aquí amb una proposta de resolució aplaudirem la proposta que vostè 
ha fet aquí avui, perquè és evident que el Govern està incapacitat ara mateix en res-
pondre a la seva pregunta, doncs, amb celeritat. Jo crec que no. Almenys el que em 
preocupa no és que li contestin a vostè com a diputat, que té tota la raó de que li con-
testin; el que jo voldria és que qualsevol ciutadà de Catalunya pugui entrar des de la 
plataforma de transparència i sigui contestat sense que la CUP o aquest diputat que 
us parla tingui la necessitat d’interpel·lar la consellera. Jo crec que això seria un mo-
del de transparència que tant vostès com nosaltres subscrivim i subscriuríem. (Remor 
de veus.) 

I veient que avui algun diputat, no sé per què..., si ha sigut interpel·lat, però no 
per mi, que sempre l’he tractat amb molt afecte... (Rialles.) En tot cas... És que el 
missatger... (Remor de veus.) 

La presidenta

Anem avançant, si us plau. 
(Veus de fons.)

Jorge Soler González

Bé, anem a les esmenes, que estan, vostès, tots esperant-les. Miri, no acceptem 
les esmenes pel motiu que jo crec que ja deixava entreveure al meu primer discurs, 
i és la frase de sempre: «si la institució gaudeix d’equilibri pressupostari i finan-
cer». Clar, quantes vegades m’ha sentit aquí vostè, diputat Guinó, dient que vos-
tès, el seu Govern, tenen el pressupost millorable, canviable... Evidentment. Ara, 
les prioritats de govern –i qui millor que vostè per saber com és això–, són priori-
tats. I, per tant, vostè sap quines són les meves prioritats, les meves prioritats són 
els treballadors, i altres, i si vol entrem en debat, tenen altres prioritats. I, per tant, 
mentre vostès no canviïn les seves prioritats, és difícil que des de l’oposició jo can-
viï les meves. 

Però, en tot cas, si la meva prioritat, i en això soc absolutament inamovible, és 
que les DPOs i els treballadors cobrin el 100 per cent i que a igualtat i a mateixa 
feina, mateix sou –són els nostres principis, són els meus també–, no podem con-
dicionar una esmena. Per això sí que li deia que crec que avançàvem molt bé en les 
transaccions, perquè a les transaccions, evidentment, no deia això, el redactat, i crec 
que avançàvem molt bé en això. 
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El segon punt. El segon punt bàsicament és per redactat. El fons segurament, eh?, 
a més, el podria, doncs, acceptar, perquè no queda limitat en això, però jo crec que 
no tindria sentit acceptar... Semblaria que entrem aquí al menudeo: acceptem la 2, 
però no la 1, perquè no la transacciona... Jo crec que una proposta seriosa i rigorosa 
hauria d’anar en un conjunt total d’una esmena transaccional; que, hi insisteixo, crec 
haver tingut la sensació que fins a l’últim moment hem estat a punt..., però no hem 
lligat, si no recordo malament, el punt 4, bàsicament per això, perquè un partit que 
defensa la unió i la igualtat, doncs, el que no farà és acceptar una esmena que fa de-
sigualtat també territorial. Per tant, per principis bàsics i coherència personal, doncs, 
he decidit en últim moment no acceptar-ho i tancar aquí la negociació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Un moment, i abans de passar a votar aquestes propostes de 
resolució, dos matisos. Un, si us plau, cenyeixin-se al torn de posicionament de les 
esmenes, perquè és veritat que sempre hem estat molt flexibles, en aquesta comissió, 
i, de fet, no controlem ni els temps, perquè tots ens adeqüem força bé i ens ajuntem 
als temes permesos, però, si us plau, no obrim dobles debats a cada proposta de re-
solució, perquè, si no, sí que hauré d’estar cridant a l’ordre, cosa que voldria evitar 
en aquesta comissió, com hem fet sempre. Punt 1. 

Punt 2. Sobre el tema de la ponència. És potestat de la Mesa marcar l’ordre del 
dia, però aquesta Mesa també fa arribar als portaveus, cada vegada amb els temps 
que marca el Reglament, la proposta d’ordre del dia per si els portaveus volen incor-
porar o treure o modificar l’ordre del dia. Per tant, portàvem cinc mesos sense in-
corporar la creació d’aquesta ponència, en aquesta comissió, però certament tothom 
tenia l’oportunitat de posar-la a l’ordre del dia si creia que era una opció urgent. La 
ponència ara està creada; per tant, el funcionament de la ponència es desvincula de 
la Mesa de la comissió. En qualsevol cas, si volen, per facilitar-los-ho, com que no 
hi ha ningú que sigui ara relator, els convoco a una reunió de ponència i vostès ma-
teixos aquí trien relator i es marquen l’ordre del dia que els pertoqui. 

Ara sí, passaríem a la votació de les propostes de resolució... (Assumpta Escarp 
Gibert demana per parlar.) Senyora Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

Per contradiccions, presidenta; molt breu. (Pausa.) El decret no tenia cap com-
promís, entre altres coses perquè hi havia un informe jurídic a dins del decret i a 
dins de tot l’expedient que determinava que només es podia cenyir a l’any 2019. 
I, per tant, per escrit i a l’expedient que es va presentar a ratificació del Ple, no hi 
havia cap compromís respecte a l’any 2020. Només per aclarir-ho, perquè ho deia 
abans la diputada.

I una altra cosa, presidenta. Almenys jo, presidint una comissió..., per constituir 
la ponència, necessitem la presidenta de la comissió, que ens citi, ens constitueixi 
com a ponència, i nosaltres..., no dubti ningú que tindrem un relator.

La presidenta

Gràcies, diputada. Això ho vam fer la comissió passada, si ho recorden, que vam 
nomenar la ponència. (Veus de fons.) Bé, en qualsevol cas, si volen, després ens re-
unim. D’acord? (Pausa.)

Per tant, passaríem a votació de les propostes de resolució.
Primer votaríem la proposta de resolució del Partit dels Socialistes de Catalunya, 

el text original, perquè aquí no hi han esmenes.
Vots favorables a la proposta de resolució? 
Doncs queda aprovada per unanimitat.
I en la següent proposta de resolució entenc que s’ha de votar separadament el 

punt 3. Sí? (Pausa.) 
Per tant, començaríem votant el punt 3.
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Vots a favor?
Doncs també el punt 3 queda aprovat per unanimitat.
I passaríem a votar la resta de punts, que serien l’1, el 2 i el 4.
Vots a favor?
Onze vots a favor d’aquests punts. 
Vots en contra?
Abstencions?
Deu abstencions, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. 
Per tant, aquests punts també prosperen. 

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa pública 
de salut mental d’adults 

250-00396/12

Seguim amb l’ordre del dia previst i passaríem al debat de la proposta de reso-
lució 7, que és l’atenció a les famílies en la xarxa pública de salut mental d’adults, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada 
Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Habíamos presentado hoy varias propuestas de resolución 
para garantizar que en el sistema sanitario público en Cataluña puedan acceder a 
los tratamientos todos los ciudadanos que lo necesiten, cuando lo necesiten y con la 
frecuencia e intensidad de visitas que lo necesiten, tanto en cuanto a las intervencio-
nes puramente sanitarias, como son las farmacológicas, las psicoterapias, psicoedu-
cación, como lo que son las intervenciones más sociales.

En salud mental, los tratamientos, el acompañamiento, todo, se realiza básica-
mente con recursos humanos, con personas, con profesionales, que son los que hacen 
estas intervenciones y estos tratamientos. Son psiquiatras, son psicólogos, son enfer-
meros, trabajadores sociales, educadores sociales.

Pero la situación actual es que ni todos los catalanes que necesitan tratamiento 
lo reciben, ni los que lo reciben lo reciben cuando lo necesitan, ni tampoco lo re-
ciben con la frecuencia y la intensidad necesaria, y esto básicamente es porque no 
hay suficientes profesionales; la Red de Salud Mental no tiene suficientes médicos, 
psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos contratados para atender 
a todos los pacientes.

Vaya por delante nuestro reconocimiento a todos estos profesionales que habi-
tualmente hacen mucho más de lo que pueden, y un día como hoy especialmente el 
doctor Vieta, que ha recibido el reconocimiento por la revista Forbes de ser uno de 
los cien mejores médicos de España. El doctor Vieta es especialista en trastornos 
bipolares del Hospital Clínico, y a él y a todo su equipo de investigación va nuestro 
reconocimiento, pero también a todos los profesionales de todos los centros de salud 
mental, centros de rehabilitación, hospitales de día, unidades de hospitalización, que 
anónimamente, por un espíritu de vocación increíble de grande, a costa de sobrees-
fuerzos y a costa de horas extras no retribuidas, son los que van sacando adelante el 
intentar atender, pues, de la mejor manera posible con la escasez de recursos en la 
que nos encontramos. 

Entonces, en las propuestas que presentábamos, instábamos al Govern a aumen-
tar las dotaciones de profesionales para atender a los pacientes, a las familias y tam-
bién para garantizar el acceso a los tratamientos psicoterapéuticos, cosa que ahora 
mismo estamos muy lejos de alcanzar.

Y proponíamos una iniciativa legislativa por parte del departament. Desde que 
se presentó esta propuesta de resolución, que fue en octubre del 2018, o sea, hace 
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más de un año, hasta que ahora la estamos debatiendo, el Pleno del Parlament ha 
aprobado por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos, una moción para ga-
rantizar el acceso a los recursos. Por lo tanto, no debería de ser un problema el 
ponernos de acuerdo en un punto de nuestras propuestas de resolución en el que 
pedíamos un acuerdo vinculante, como es una iniciativa legislativa. Porque ya el 
Pleno del Parlament, incluidos los grupos que dan soporte al Govern, han apoya-
do este aumento de recursos y han apoyado este garantizar el acceso a los trata-
mientos. 

Entonces, bueno, hemos estado intentando transaccionar, llegar a un acuerdo, y 
la verdad es que nos preocupa el que no se pueda pasar de las palabras a un acuerdo 
vinculante que implica hechos, que implica inversión, que implica recursos. Y, bueno, 
dado que nos hemos emplazado a reunirnos con el departament, con los responsa-
bles de salud mental, para avanzar en estos compromisos, hemos decidido mantener 
una de las propuestas de resolución, que es la vinculada a la mejora de la atención 
a las familias, y las otras propuestas de resolución, posponerlas, posponer el debate 
hasta después de esta reunión. 

Quiero anticipar que hemos aceptado, de la propuesta, del punto número 7, las 
enmiendas de los puntos 2 y 3, o sea, la primera y la segunda enmiendas, y no he-
mos aceptado la tercera. Luego, en el siguiente turno de palabra, ampliaré el posi-
cionamiento respecto a las enmiendas.

Y la verdad es que quiero agradecer a los grupos que hayan aceptado este cam-
bio en el orden del día, y también agradecer a los responsables del departament su 
disposición para que llevemos a cabo esta reunión, y espero también su disposición 
a asumir un compromiso que vaya más allá de las palabras para mejorar la aten-
ción en salud mental, porque las personas y las familias que están siendo atendidas 
no pueden seguir esperando a poder recibir los tratamientos, el apoyo, la psicotera-
pia, la psicoeducación que necesitan.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té en primer lloc la paraula 
la senyora Titon Laïlla, en representació del Grup Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, d’entrada agrair la proposta de resolució, i també les al-
tres dues, que es veuran en una propera comissió, perquè sempre és d’agrair poder 
parlar de salut mental en aquesta comissió, o com a mínim aquí al Parlament. Per-
què és veritat..., i moltes vegades amb la diputada Navarro hem compartit forces de-
bats respecte a aquest tema, i podríem dir que gairebé compartim tot el diagnòstic, 
gairebé compartim, no?, quasi totes les deteccions de necessitats, i gairebé també 
compartiria cap a on va i què és el que necessita el món de la salut mental, i, per 
tant, sempre està bé poder-ho debatre en aquesta comissió.

I concretament en aquesta, sense entrar en les altres, que ja les debatrem quan en-
trin a l’ordre del dia, és veritat que moltes vegades, doncs, les famílies han d’entomar 
una situació que per ells és nova, que és diferent, que és complicada i que té afecta-
cions més enllà de la purament psicològica en la família, sinó també de caire sistè-
mic i de caire comunitari, que, per tant, també hem de poder donar resposta, com a 
sistema de salut, a les necessitats que se’ls generen a les famílies, no només, com 
dic, d’atenció psicològica o psicoeducativa, però també eines per afrontar el trastorn 
mental d’aquell familiar que el pateix, i també informació i formació al respecte, a 
banda de ser xarxa i acompanyar-los en tot aquest procés.

I, per tant, agrair la predisposició a aprovar-nos aquestes dues transaccions, que, 
si bé parteixen del programa «Activa’t», doncs, també miren a futur, no?, de dir: 
«A partir d’aquí, i fent una avaluació d’aquest programa, com desenvolupem noves 
eines d’atenció a les famílies que pateixen en el seu si algun trastorn mental.»
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En el punt 4, nosaltres ja compartíem la importància també d’agafar el compro-
mís de que totes aquestes millores que moltes vegades parlem en l’àmbit de la salut 
mental fossin realment dutes a terme, no?, i que el Govern pogués posar fil a l’agulla 
en dur a terme tot això. El que segurament d’entrada no compartíem és que això ha-
gués de ser un projecte de llei, que és el que recull la proposta de resolució.

I després també ens ha costat –que és l’intent de transacció que hem intentat fer 
fins a l’últim moment–, doncs, quins són el nom i cognoms que necessita aquesta 
iniciativa, no sé si legislativa, però aquesta iniciativa també del Govern, per tal de 
donar compliment a totes aquestes propostes.

En qualsevol cas, nosaltres en aquest punt no hi donarem suport, però també, a 
l’expectativa d’aquestes tasques de debat, de relació amb el Govern per tal de donar 
fruits, entenc que a les properes propostes de resolució segurament arribarem a un 
text consensuat.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té ara la paraula, en representació de Junts per Catalunya, el se-
nyor Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, vicepresident. Molt breument, perquè em sembla que no..., sol ser una 
comissió en què anem molt bé de temps i no sé avui... Agrair a la diputada Navarro 
la facilitat, doncs, en primer lloc, per retirar les dues PRs, la d’atenció psicoterapèu-
tica i la de diferències territorials en salut mental. També agrair la bona voluntat que 
això es treballi amb el mateix departament. I reiterar els arguments que la diputada 
Titon Laïlla ja ha dit.

Pel que fa a les esmenes que han estat acceptades, ens sembla que és interessant 
posar en valor la revisió de la incorporació de la cartera de serveis, així com..., a 
partir de l’avaluació del projecte «Activa’t». Ens sembla que això és un reconeixe-
ment interessant i una línia de treball que pot fructificar molt.

Pel darrer punt, al punt 4, hi havia el problema de la temporalitat d’aquesta ini-
ciativa legislativa, abans de tres mesos, però també pel concepte mateix d’iniciativa 
legislativa, perquè algú pot pensar que fracciona excessivament tota la literatura le-
gislativa que ja tenim, i per tant... –fer lleis parcials, lleis menors. Nosaltres ens in-
clinàvem en buscar un altre tipus de normativa que pogués vehicular el que el punt 
quart volia. Res més.

Dit això, agrair als professionals de la Xarxa de Salut Mental, evidentment..., i la 
facilitat del tracte amb la diputada proposant.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, té la parau-
la, en primer lloc, el Grup Socialistes i Units per Avançar, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies. Bon dia. Bé, nosaltres compartim la proposta de resolució presentada 
pel Grup de Ciutadans. És una evidència que cal garantir l’accés a l’atenció de salut 
mental a les famílies. És indispensable, també, però, que cal que els diagnòstics dels 
pacients es facin de forma correcta i, per tant, que hi hagin també tots els programes 
d’intervenció psicoeducativa, i és també de manifest que per això cal que hi hagin 
els professionals necessaris per poder portar a terme amb garanties aquest suport 
que dèiem, terapèutic, i per tant imprescindible, per a totes les famílies. 

Avui podem dir ben alt i ben clar que hi ha una mancança evident d’aquests pro-
fessionals, com ja s’ha dit aquí, i que això es supleix en gran mesura per la dedica-
ció d’aquests professionals, que fan miracles per poder tirar endavant totes aquelles 
mancances que tenen, també, de temes pressupostaris. 
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D’altra banda, nosaltres, en el sentit del vot, votarem a favor de la proposta de re-
solució, excepte en el punt número 4, en què faríem una abstenció, perquè, en aques-
ta ampliació de cartera que es demana per fer aquest projecte de llei, nosaltres el 
que diem és que és igual quin element legislatiu sigui, però que sigui el Govern que 
decideixi de quina manera es fa. I, per tant, no acabem de veure que sigui ben bé un 
projecte de llei o si ha de ser un decret o el que sigui. Per tant, aquí, com que no ho 
tenim massa clar, entenem que el nostre vot ha de ser una abstenció.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació de Catalunya en Comú Podem, té la pa-
raula la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Doncs, en el mateix sentit, farem suport a aquesta proposta de re-
solució. Ens sembla interessant el debat que ens obren amb aquesta resolució des de 
Ciutadans, de la necessitat d’incloure, de forma habitual, no com a excepció, a les famí-
lies de les persones amb malalties greus de salut mental, d’incloure l’atenció psicotera-
pèutica també a les famílies i, per tant, doncs, de tenir-ho present per a tot el sistema, 
que no només depengui d’un servei o d’un altre, sinó que sigui inclòs en la cartera. 

Però també, en el mateix sentit que s’expressava ara el Grup Socialistes, no tenim 
clar si això ha de ser inclòs a partir d’una proposició de llei. Crec que hi ha moltes 
coses en salut mental com perquè aquest element tan específic sigui el que hagi de 
provocar una proposició de llei. Potser una proposició de llei més sobre la salut men-
tal i més global i tal, no ho sé, que revisi tot el Pla de salut mental, tindria un altre 
sentit, però en aquest element concret no entenem, no acabem d’entendre la proposta. 
No el votem en contra, aquest punt, perquè sí que entenem que estaria bé que es faci 
la incorporació en cartera i, per tant, la formalització, però la forma crec que l’ha de 
trobar el Govern.

El vicepresident

Moltes gràcies. A continuació té la paraula, en representació de la CUP - Crida 
Constituent, el senyor Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro 

Gràcies, vicepresident. Per explicar el sentit del nostre vot. Nosaltres votarem a 
favor de tots i cadascun dels punts, però voldria fer sobretot una consideració sepa-
rada per als punts 3 i 4.

Sobre els punts 1 i 2, evidentment, estem absolutament a favor de l’accés a les 
famílies, de la referència expressa de l’atenció psicoterapeuta i psicoeducativa. Però 
també volem traslladar, sobre els punts 3 i 4, més enllà que hi votem a favor, que 
perfectament podríem haver fet abstenció o haver votat en contra. I ho expliquem. 
Sobre el punt tercer, el que diu és: «Ajustar les ràtios de professionals als centres 
de salut mental de l’agència pública per tal de que puguin dur a terme aquesta ac-
tivitat.» Llavors, sobre això, el que és ajustar ràtios, hi votarem a favor, perquè ho 
interpretem amb el conjunt de l’exposició de motius, però, amb aquest literal que hi 
ha de l’acord, l’«ajustar» podria tenir moltes significacions. Segurament, si de cada 
subgrup o grup parlamentari anéssim a concretar què significa l’«ajustar»..., doncs 
ho llegiríem d’una manera diferent. I, per tant, volíem, més enllà de que votem a fa-
vor, traslladar aquesta opinió i aquest posicionament polític. 

I sobre el quart, ens passa una miqueta el mateix. Mirin, diuen... Per nosaltres 
el problema no és tant si és projecte de llei o si és decret, perquè encara que sigui 
decret després haurà de venir aquí a convalidar-se per la matèria que és, i, per tant, 
tindrem una mínima capacitat per actuar.

Segon tema, el literal del que diu l’apartat 4 el que estableix és «que garantei-
xi la regulació». I, per nosaltres, «que garanteixi la regulació» és un tema molt de 
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mínims. Vull dir, «que garanteixi la regulació» pot ser més drets o menys drets. 
Entenem que s’ha fet amb la voluntat que hi hagi una normativa específica sobre la 
qüestió, però, evidentment, més enllà de que hi votem a favor, volíem també trans-
metre la nostra opinió política amb relació al que això pot acabar significant.

En tot cas, en aquest supòsit, si s’empra, com és projecte de llei, doncs, al final 
tindríem un tràmit parlamentari en el qual podríem participar i al final serien ma-
jories parlamentàries les que acabarien determinant què és aquesta nova regulació.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara té la paraula, en representació del Subgrup Popular, el se-
nyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Compartim l’objecte que persegueix aquesta proposta de resolució; per 
tant, hi donarem suport. Entenem, ens sembla entendre raonablement bé el que sig-
nifica el punt 3, pel que fa a ajustar les ràtios de professionals; és a dir, si prestes més 
serveis, òbviament necessitaràs més professionals. Almenys crec que aquesta és la 
interpretació que podem fer. 

I nosaltres també ens abstindrem al punt número 4, que és la tramitació com a 
projecte de llei, perquè no acabem tampoc de veure clar que hagi de ser un projecte 
de llei; que, fins i tot, si hagués de ser via llei, doncs, podria ser fins i tot una pro-
posició de llei i, per tant, assumir la iniciativa legislativa des del mateix Parlament. 
Però, en qualsevol cas, ens abstindrem.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, per finalitzar, té la paraula una altra vegada, en representació 
del grup proposant, la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. En esta propuesta de resolución lo que proponíamos era ga-
rantizar la atención a las familias, tanto en la Red de Salud Mental de adultos como 
infantil, porque las familias necesitan información de qué es lo que le pasa a su fami-
liar, necesitan formación sobre cómo tienen que manejarse delante de estas situacio-
nes, y también necesitan apoyo, porque el sufrimiento que tienen que soportar, con 
demasiada frecuencia, cuando la enfermedad mental entra en una familia, es in menso. 

Las familias hoy en día están muy solas. Y también quiero mencionar que a me-
nudo este apoyo o este cuidado del familiar se hace con un sesgo de género,  porque 
con mucha frecuencia son las mujeres –las madres, las hermanas, las hijas– las 
que tienen que dejar de trabajar para poder hacer este papel de cuidadoras. 

Hemos aceptado vincular las enmiendas de los grupos del Govern –y la verdad 
es que lo agradecemos– porque habían sugerido el vincular el apoyo a las fami-
lias con el programa «Activa’t». Algunos ya lo saben, ¿no?, que, bueno, cuando era 
coordinadora del Centro de Salud Mental de Granollers, participamos en el diseño 
del «Activa’t» y participamos en el primer piloto del «Activa’t» con Salud Mental 
Catalunya, y realmente, pues, agradezco que…, esta enmienda realmente mejora el 
texto y que proponga el vincular esta formación, esta información y este apoyo con 
los grupos de ayuda mutua a las familias mediante el «Activa’t». 

De hecho, animamos al departament a que avance en el análisis de la eficacia del 
«Activa’t», que haga los ajustes pertinentes para garantizar que el «Activa’t» efec-
tivamente sea el programa que sea la respuesta a las necesidades de las familias, y 
realmente animamos al Govern y al departament a que lo financien, ya que lo han 
sugerido en estas enmiendas, ¿no?, que lo incluya en los contratos de CatSalut, y 
que, bueno, haremos el seguimiento para, efectivamente, ver cómo se implementa, 
más allá de los pilotos, que nos consta que fueron satisfactorios, y que las propias 
familias, mediante la Federación Salut Mental Catalunya y mediante las otras aso-
ciaciones, están pidiendo que se consoliden en la cartera de servicios. 
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Respecto al punto 4, agradecer que se haya ofrecido a hacer esta reunión, por-
que realmente habíamos propuesto hacer una iniciativa legislativa para garantizar 
el acceso de las familias a los tratamientos. Pero aceptamos que sea el Govern, el 
departament, el que vea, el que proponga cómo, mediante qué herramienta va a ga-
rantizar que pasemos de las palabras a los hechos. Porque realmente habíamos pro-
puesto una iniciativa legislativa, pero lo que queremos es que se pase de las palabras 
a los hechos, que se pase de las palabras a, efectivamente, mejorar las dotaciones 
de profesionales, que se pase de las palabras y de los documentos que aprobamos 
en este Parlament a que se traduzca en que las personas, las familias, en este caso, 
que necesitan este apoyo, realmente, cuando piden hora, se les dé hora en un plazo 
razonable, no se les derive a la privada, por ejemplo, no se les diga que de aquí a 
dos meses, ¿vale? 

Entonces, efectivamente, muchas gracias por ofrecer la reunión. Acudiremos a 
esta reunión y seguiremos debatiendo estos aspectos en las siguientes comisiones.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Anem, doncs, a votació. Entenc que hi ha votació separada del 
punt 4. No m’ha quedat clar si també del punt 3, senyor Aragonés? (Pausa.)

Per tant, doncs, votem en primer lloc els punts 1, 2 i 3. 
Vots a favor? 
Doncs s’aproven per la unanimitat dels presents.
Anem a la votació del punt 4. 
Vots a favor? 
Tenim vots a favor de Ciutadans, CUP - Crida Constituent. Per tant, són 7 vots 

a favor. 
Vots en contra? 
Junts per Catalunya, Grup Republicà; són 10 vots en contra.
Abstencions? 
Grup Socialistes, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular; són 4 abstencions. 
Per tant, queda refusat el punt 4 de la proposta de resolució.
(Pausa.)

La presidenta

Doncs ara seguirem amb l’ordre del dia, amb els últims punts, que debatrem con-
juntament, que són la Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanità-
ria del barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona..., amb tres propostes de resolució: la 
primera la presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans, la segona el Partit Popular 
i la tercera el Partit dels Socialistes i Units per Avançar. 

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri 
de Llefià - Gran Sol, de Badalona

250-00407/12

Per tant, per a la defensa de cadascuna d’aquestes propostes, i en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies novament, senyora presidenta. Avui continuem, a la Comissió de Salut, 
avui parlem i ens en anem a Badalona, concretament al barri de Llefià, i en primer 
lloc vull saludar i agrair la presència d’en Jordi Salvador, coordinador de Ciutadans 
a Badalona. I vull fer-ho perquè avui, doncs, portem un tema que ja veuen que pre-
ocupa, que preocupa moltíssim, perquè hi ha tres propostes de tres grups diferents, 
en aquest cas Ciutadans, Partit Popular i Partit Socialista, que sol·liciten exactament 
el mateix, sol·licitem exactament el mateix, que és que a Badalona, que és que con-
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cretament en aquest barri, doncs, fem una aposta, una millora per al sistema sanitari, 
perquè realment hi ha problemes. I és que quelcom succeeix quan entren amb tant de 
temps, de fet, ja fa més d’un any que aquestes propostes estan, i després de tant temps 
el problema està mantingut i les propostes tenen el mateix sentit i sentit de pertinença. 

Per tant, agraint les característiques... A més, tenim en aquest barri i en aquestos 
equips un equip multidisciplinari, un equip que està treballant molt bé i, per tant, 
un equip al qual hem d’agrair que, encara que hi hagi aquestes retallades, que encara 
que hi hagi aquests problemes que avui fiquem i posem aquí en valor, ho està fent 
molt bé. I, per tant, la nostra gratitud a aquestos professionals. 

Però la realitat és que aquestos professionals estan treballant amb consultes tan-
cades, amb professionals que quan es fiquen malalts, doncs, no són substituïts, i, 
per tant, ja saben vostès el pes específic que té això a l’hora de passar una consulta, 
professionals que apuren al màxim quan haurien d’estar, segurament, a casa. I una 
resposta veïnal o una sol·licitud veïnal que ens parla de col·lapse, ens parla de llistes 
d’espera, intrínseques quan arriben allà, però també quan són derivats. Per tant, el 
problema és que han acabat, doncs, afartant, com no podia ser d’una altra manera, 
els veïns, per aquestes sostingudes i injustes retallades. 

Dit això, això, de fet, tampoc no seria, eh?, una novetat solament a Badalona o 
en aquest barri, perquè saben vostès –que aquí n’hem parlat– que ja és una caracte-
rística comuna a molts llocs de Catalunya, i, per tant, que hem de buscar una solució 
comuna, com hem parlat tantes vegades. No hauríem d’estar parlant de centres en 
concret, sinó que hauríem d’estar parlant, doncs, de solucions transversals, globals, 
al llarg del territori de Catalunya.

Però la realitat és la que ens situa aquí i en aquest moment, és que mentre esperem, 
doncs... Clar, abans ens deien: «Ho farem, ho farem»; ara ja fa tant de temps –crec 
que aquesta legislatura porta més d’any i mig, o pràcticament dos anys, ja he perdut el 
temps en aquest sentit–... Per tant, aquestes solucions no arriben mai a aquesta Comis-
sió de Salut; aquestos plans de reorganització no arriben mai. I com..., bé, potser és 
com a Godot, obra mestra teatral, que realment aquí mai millor ningú que nosaltres, 
doncs, per entendre Godot, que ni està ni se l’espera, a la Comissió de Salut. 

I, per tant, a Badalona, tornant a la realitat, a Badalona, en aquest barri de Llefià, 
i mentre arriba o no arriba Godot, que no ho sé, doncs sí que és veritat que avui puc 
llançar un missatge d’optimisme i de felicitat, perquè crec que ha estat, en aquest 
sentit, magnífic: és una transacció a què s’ha arribat i que crec que ha millorat en 
concreció el que tenim. Estàvem parlant d’adequar el nombre de professionals i par-
len d’optimitzar-ho perquè aquesta població sigui atesa amb dignitat. Em sembla 
que això ja és una gran fita. I també hem arribat a l’acceptació de reconèixer aquest 
paper determinant que han tingut aquestos veïns, que són els impulsors, els que ens 
ho han ficat de manifest, perquè així l’oposició avui ho estigui treballant en aquesta 
Comissió de Salut, veïns, associacions diverses, moviments organitzats veïnals, per-
què avui parlem i fiquem en valor en aquesta comissió això.

I no solament ha estat així, pel que veig, amb Ciutadans; també, doncs, amb al-
tres formacions, concretament amb el Partit Popular, crec que han arribat a ficar una 
frase que crec que inclús millora molt més la proposta que m’han fet a mi, que és 
la d’«atendre els usuaris amb excel·lència». Crec que això, doncs, és el que realment 
volem tots els diputats d’aquesta comissió per als treballadors, no solament de Ba-
dalona sinó a tot arreu, però crec que cal apuntar en aquest sentit. 

Per tant, des d’aquesta felicitat, aquest optimisme de que realment avui avancem 
també per Badalona i per aquest barri, doncs, donar les gràcies a la diputada que ha 
fet possible que aquesta feina sigui així. I bé –frase típica i tòpica ja d’aquesta co-
missió–, estarem amatents perquè això realment sigui una realitat als propers pres-
supostos i, evidentment, una realitat social que els ciutadans del barri de Badalona 
puguin «disfrutar», gaudir com es mereixen. 

Moltes gràcies. 
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La presidenta

Gràcies, diputat. 

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12

I ara, per a la defensa de l’altra proposta de resolució, en nom del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Només per afegir algun aspecte que considero rellevant, no?, 
que és el fet de que aquest CAP va ser inaugurat a mitjans de 2014. És a dir, no es-
tem parlant de que és un CAP preexistent i que, fruit de les retallades, doncs, ha 
anat perdent serveis, no; es va inaugurar a mitjans de 2014 i per tant no..., o sigui, no 
hi era en el moment en què hi van haver ajustos i que hi van haver retallades i que 
estava justificat per una determinada situació. Però el cert és que l’atenció s’ha de-
teriorat, fins al punt de que ha provocat queixes veïnals importants respecte del mal 
servei que entenen els veïns que reben en aquest centre, no?

Les tres propostes de resolució coincideixen; en les tres s’ha arribat a transac-
cions, amb matisos. Jo crec que el que és rellevant és que hi ha el compromís de 
dotar els professionals necessaris per atendre els usuaris amb dignitat, amb excel-
lència..., són diferents adjectius que s’utilitzen per expressar, crec, el mateix.

I l’altre és també dotar dels recursos l’equip d’atenció primària perquè puguin ser 
coberts les baixes i els permisos que es puguin donar i, per tant, els usuaris no es tro-
bin que el seu metge o el seu professional, doncs, el dia que hi ha d’anar, no hi és per 
qualsevol altre motiu i això ralentitza molt més encara l’atenció i complica també les 
llistes d’espera, no? 

Per tant, anunciant aquesta transacció, esperem que aviat es pugui resoldre el 
problema que les tres propostes posen en evidència.

La presidenta

Gràcies. 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP 
Gran Sol - Llefià, de Badalona

250-00441/12

I ara, per a la defensa també de la proposta de resolució última de l’ordre del dia 
d’avui, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada As-
sumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Realment m’ho han posat molt fàcil, tant el diputat Soler 
com el diputat Rodríguez, perquè, de fet, hi ha una coincidència. A vegades canvia 
l’expressió, però jo crec que en el fons estem tots d’acord: és una necessitat expres-
sada amb força pels veïns i veïnes, també per l’Ajuntament de Badalona, i que recull 
una mica les paraules que deia ara el diputat Rodríguez: «No, és que, és clar, és de 
l’any 2014», i va néixer ja amb mancances importants que s’han anat, d’alguna ma-
nera, fent.

Hi ha hagut unes transaccions, jo crec que totes en el mateix sentit, però en tot 
cas el que queda clar és que hi ha un compromís per cobrir el 100 per cent de la 
plantilla estructural, perquè es posi en marxa el sistema de recursos, també el reco-
neixement de la gent, però amb més recursos, en aquest CAP. I esperem, una, que es 
resolgui i que sigui realitat això que hem pactat avui entre tots del CAP Gran Sol – 
Llefià, de Badalona, però que també es compleixin tots aquells acords que hem pres 
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en aquesta Comissió de Salut respecte a molts altres centres d’atenció primària en 
els quals, doncs, estan pràcticament amb les mateixes condicions.

Per tant, amb esperança, tot i que no amb gran optimisme, estem, diguéssim, no 
d’acord, perquè en tot cas l’hem presentada i compartim el que aquí s’ha discutit. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes a les tres propos-
tes de resolució, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair als tres diputats, diguem-ne, la seva pre-
disposició a acceptar les diferents esmenes i transaccions, que hem arribat a bon port, 
a acord. Soc masnovina, com ja sabeu, i Badalona és una de les, diguem-ne, ciutats de 
referència per nosaltres en molts serveis, i un és el servei sanitari, no? I el CAP Gran 
Sol, de Llefià, tinc la sort de que el conec. Efectivament, com han dit, és un CAP rela-
tivament nou, de mitjans del 2014, i també és cert que hi havia certes deficiències, no?, 
motiu pel qual nosaltres hem proposat, diguem-ne, les diferents esmenes, per poder 
reconduir i donar solucions als diferents problemes que hi havien o que es presentaven 
a les diferents propostes. 

És cert que així, a grans trets, les propostes de resolució, doncs, demanaven o 
posaven en evidència que hi havia manca de personal, que no es podien garantir les 
baixes, que no hi havia prou coordinació, per exemple, amb l’Ajuntament de Bada-
lona i el Departament de Salut, que aquestes baixes impactaven directament en el 
temps d’espera per ser atès, etcètera, no?

Però sí que m’agradaria dir que realment, i per posar una mica d’antecedents, en 
els darrers anys, al CAP Gran Sol, de Badalona, a Llefià, l’absència de personal per 
permisos i per baixes ha arribat en moments concrets fins al 40 per cent. Com com-
prendreu, és complicat poder donar resposta adient i amb excel·lència i amb dignitat 
als usuaris tenint aquesta situació, no? Però també voldríem dir que la plantilla es-
tructural del CAP Gran Sol, de Llefià, ja va quedar completa el dia 1 d’octubre del 
2019, entenent així que les futures baixes o permisos segurament ja quedaran co-
bertes pels mateixos professionals que hi són. Però és que a més a més el 2017 ja va 
haver-hi una incorporació de dues infermeres i un personal administratiu, i el 2019, 
com he dit, tres metges de família; l’últim s’ha incorporat l’1 d’octubre del 2019.

Bé, la dotació dels nous professionals, el foment de les consultes no presencials, 
el pla de millora proposat per l’equip d’atenció primària...; és evident que tot ha con-
tribuït que hi hagi hagut una reducció en el temps d’espera. 

Per tot això, doncs, dir al company Jorge Soler que ho hem fet, o sigui que el 
departament s’hi ha posat, hi està treballant i hi ha posat solucions, i continua-
rà treballant per donar solucions i reconduir aquelles situacions que no funcionen 
correctament. Dir que els veïns o les plataformes o les organitzacions o aquells 
espais de participació que ens ajudin a trobar una solució i millorar des del Depar-
tament de Salut i, en concret, des del departament, diguem-ne, que depèn de la Se-
cretaria General de Participació, seran benvinguts i es treballarà amb ells. I que les 
reunions, com posava també..., o manifestava una proposta de resolució, que hi havia 
aquesta necessitat, diguem-ne, d’alguna manera, que hi hagi una coordinació amb 
l’Ajuntament de Badalona, dir que el Departament de Salut es reuneix i es continuarà 
reunint amb totes les administracions on té, diguem-ne, centres per poder treballar 
per a la millora de la gestió i l’atenció dels usuaris i usuàries.

Per tot això, agraïm la predisposició i que continuem treballant en aquesta línia.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també, per posicionar-se respecte a les esmenes presen-
tades a les tres propostes de resolució, en nom de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Pep Riera. 
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Josep Riera i Font

Gràcies, presidenta. No, només per completar breument aquest relat. Tot és cert, 
el que s’ha dit, però jo penso que s’ha d’acabar de posar una mica tot en context. És 
veritat que aquest CAP arrenca el 2014, però arrenca, com tots, amb la dotació es-
tructural corresponent, segons marquen les directrius. Tampoc es pot negar que hi 
ha hagut problemes. Vull dir, una cosa és la població general que ha d’atendre aquest 
CAP i una altra la pressió assistencial que hi pot haver en moments determinats, i 
que ha passat. I que és veritat que quan es van registrar totes aquestes propostes de 
resolució, que fa una mica més d’un any, s’estava en un moment de dificultats se-
rioses d’atenció en aquest CAP, bàsicament per aquests dos motius. El nombre de 
baixes que hi havia, que ja ho ha dit la diputada Driouech, en alguns casos arribava 
fins i tot al 40 per cent. Per molt bona dotació estructural que tingui aquest CAP, o 
qualsevol, amb una situació com aquesta, és difícil –és difícil– que no hi hagi pro-
blemes, evidentment. 

El departament diu que en el seu moment va intentar cobrir..., es van cobrir dues 
places d’infermeres i una d’administratiu, però no va ser possible cobrir una plaça de 
metge, perquè no hi havia disponibilitat de metges per fer-ho. Però de quan es van 
registrar aquestes propostes de resolució fins ara la situació ha canviat substancial-
ment, sobretot arran de l’acord a què es va arribar per la vaga del novembre de 2018, 
que es van revisar els criteris de necessitats de tots els CAPs, i en el CAP Gran Sol, 
de Llefià, es va arribar a la conclusió que sí, que evidentment feien falta més met-
ges; se n’han incorporat tres fa poc. Però jo una mica ho deia també per completar 
el relat que s’ha fet, que no estem a l’octubre del 2018, que és quan es van registrar 
aquestes propostes de resolució, i és de justícia, i, per tant, també les esmenes ana-
ven una mica en aquest sentit, per adequar el que es deia fa més d’un any amb la si-
tuació d’ara i amb el propòsit de continuar estant atents als problemes que hi pugui 
haver en el CAP i posar-hi els reforços que calgui en tot moment. 

Res més. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les tres propostes de resolu-
ció, i en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Tres resolucions, una única realitat, la d’aquest CAP, amb 
dotació insuficient de personal, sense cobertura de baixes en el moment, com a mí-
nim, ni que sigui circumstancial, en què hi va haver aquestes queixes ara fa un any, 
amb unes llistes d’espera injustificables per l’atenció primària, i, per tant, farem su-
port a les tres resolucions, amb les tres transaccions a què s’ha arribat, que entenc 
que venen a posar resposta en aquest sentit, de personal suficient, de cobertura de 
baixes, d’acabar amb les llistes d’espera, de reconeixement també dels moviments 
veïnals. Tot i que hagin canviat les coses respecte a fa un any, esperem que les reso-
lucions acabin d’empènyer perquè millori del tot aquest CAP. 

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Primer, una qüestió de relat. Quan es parla de la causa de la 
manca d’assistència o els problemes, com hem referit, nosaltres no assumirem mai 
que la causa del problema o la manca d’assistència té l’origen ja sigui en els per-
misos o situacions d’incapacitat temporal dels professionals, dels treballadors i les 
treballadores d’aquell centre de salut. El problema es situa quan no es dona resposta 
per l’Administració sanitària a la substitució legal que demana aquesta realitat. I, per 
tant, un tema molt simple de relat, però nosaltres no situarem el problema en una 
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causa que a la vegada també és un exercici de drets, perquè pensem que no està allà, 
perquè a molts altres centres hi ha situacions d’incapacitat temporal o de permisos 
i no es donen aquestes realitats. 

Segona qüestió. Nosaltres votarem a favor també de les dues propostes de resolu-
ció que han estat transaccionades, però ens genera molt dubtes si, simplement man-
tenint la plantilla estructural, donarem la resposta que necessita aquell CAP. I ho 
diem des d’una altra perspectiva que és molt més profunda, que és l’efecte social. 
A aquells barris que han patit més els efectes de la crisi –encara no hem acabat amb 
els efectes d’una crisi i estem començant amb una altra– no els estem donant millor 
tractament, i, per nosaltres, situacions que són de desigualtat no es poden tractar de 
manera igual, sinó que hem de donar uns millors serveis públics a aquells i aquelles 
que pateixen més la crisi, perquè, si no, al final el que fem és augmentar una bola, 
una bola que passa perquè generem una degradació de serveis públics que pot afectar 
també la degradació d’uns determinats barris, que a la vegada també generen aquells 
determinants socials de la salut i, per tant, no s’acaba mai. I, per tant, comencem a re-
flexionar també sobre que el tracte igual –que no és el cas, que és discriminatori– so-
bre realitats desiguals, doncs, evidentment, no ens serveix per abordar les situacions. 

Encara i així, reafirmar-nos en que votarem a favor tant de les transaccions com 
de la proposta de resolució que no ha estat transaccionada. 

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara no sé si els grups proposants volen torn per posicionar-se 
respecte a les esmenes. No? (Pausa.)

Doncs passaríem a votar les tres propostes de resolució, que com que són... (Na-
jat Driouech Ben Moussa demana per parlar.) Sí, senyora diputada?

Najat Driouech Ben Moussa

Presidenta, per dir in voce..., perquè ens hem deixat una paraula en l’esmena nú-
mero 1 de la proposta de Ciutadans: «població sigui atesa» –ens hem deixat «ate-
sa»– «amb dignitat». (Veus de fons.) O sigui, entre «sigui» i «amb dignitat» hauria 
d’haver-hi la paraula «atesa». (Veus de fons.) «Atesa», sí. Perfecte.

La presidenta

Gràcies. (Pausa.) Gràcies. No trobava el document. Avui amb tantes transac-
cions... 

Doncs passem a votar cadascuna de les propostes de resolució.
Comencem per la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de 

Ciutadans. 
Vots favorables?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.
Passaríem a votar la proposta presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular. 
Vots a favor?
També s’aprova per unanimitat. 
I, per últim, doncs, passaríem a votar la proposta presentada pel Partit dels Socia-

listes de Catalunya i Units per Avançar. 
Vots a favor? 
Doncs s’aprova per unanimitat. 
Per tant, com que se suposa, si no hi ha cap canvi, que serà l’última Comissió de 

Salut d’aquest any, desitjar-los molt bon Nadal i una molt bona entrada d’any. I espe-
ro que en el proper any també el consens i el diàleg siguin l’eina que centri el debat 
en aquesta comissió. 

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i onze minuts.
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