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Sessió 18 de la CS

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

en funcions, el vicepresident, Xavier Quinquillà Durich, acompanyat del secretari en fun-

cions Jorge Feijóo Suñol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Mercè Escofet Sala, David 

Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Narcís 

Clara Lloret, Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Ferran Civit i Martí, Najat Driouech Ben Moussa, 

Gemma Espigares Tribó, Alfons Montserrat Esteller i Mònica Palacín París, pel G.P. Repu-

blicà; Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías i Susanna Segovia Sánchez, 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 Cata-

lunya.

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 l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Barce-

lona (tram. 250-00380/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 172, 

20; esmenes: BOPC 209, 26).

4. Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental (tram. 250-

00384/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 177, 54; esmenes: BOPC 

217, 14).

5. Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per al càncer de 

cap i coll (tram. 250-00391/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

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

182, 14; esmenes: BOPC 217, 15).

6. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes (tram. 250-

00392/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 14; esmenes: BOPC 

217, 15).

7. Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme (tram. 

250-00393/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 15; esmenes: BOPC 217, 16).

8. Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació de la ciutada-

nia en reanimació cardiopulmonar (tram. 250-00394/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 182, 16; esmenes: BOPC 217, 16).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de la 

Xarxa Santa Tecla (tram. 250-00403/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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

BOPC 189, 26; esmenes: BOPC 231, 83).

10. Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 

d’operació per obesitat mòrbida (tram. 250-00404/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 189, 26; esmenes: BOPC 231, 83).
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El vicepresident

Molt bé; bon dia. Comencem la sessió. 
Abans d’entrar en l’ordre del dia, no sé si hi ha alguna comunicació de canvis per 

part dels grups? Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, president. Posposem les dues resolucions que teníem a l’ordre del dia 
d’avui, el meu grup parlamentari. O sigui, eren els punts 1 i 2, si no vaig mal fixada, 
de l’ordre del dia: una resolució sobre antenes de Cerdanyola i una resolució sobre 
l’Hospital Trueta, de Girona. 

El vicepresident

Molt bé. Hi ha alguna...

Marta Ribas Frías

Perdó. President, perdó.

El vicepresident

Sí?

Marta Ribas Frías

Només una... Anuncio que a mitja comissió seré substituïda per la diputada Su-
sanna Segovia.

El vicepresident

Senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí; bon dia. Gràcies, president. Bé, per comunicar la substitució amb el diputat 
Feijóo, que com podeu veure està a la Mesa, substituint la senyora Fernández, i amb 
la diputada Escofet, que estem substituint la diputada Navarro. Gràcies.

El vicepresident

Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Bon dia, president. A part d’anunciar la substitució de la diputada Mònica Palacín 
per la diputada Titon Laïlla, demanar si podríem passar al principi el punt 10, que és 
l’últim, per donar temps a una transacció que estàvem acabant de fer amb la diputa-
da Escarp del punt 3. Perquè doni temps. Dic si podem avançar el punt 10 per donar 
temps o..., vaja, o passar el 3 al final, el que prefereixin.

El vicepresident

Hi estem tots d’acord? Per tant, alterem l’ordre del dia. Queden els punts 1 i 2 
suprimits. Començaríem pel punt 10 i, a continuació, ja continuaríem l’ordre del dia 
tal com el tenim preestablert.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera 
dels pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida 

250-00404/12

Bé; doncs comencem pel punt 10: Proposta de resolució sobre la reducció de la 
llista d’espera dels pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida. Té la paraula 
pel grup proposant, Socialistes i Units per Avançar, la senyora Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Voldria començar amb una cosa que, 
si trobo, la trauré. És una nota que no forma part del punt ni de l’ordre del dia, però sí 
que m’agradaria que, si fos possible, constés en acta.
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La conselleria de Salut ha fet sempre una bandera de la perspectiva de gènere i 
de la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions. El dia 
30, en el consell de direcció del CatSalut, es va repartir en la documentació sobre 
la prescripció infermera i algú, amb molt mala sort, diguéssim, va fer una imatge 
–després si volen els l’ensenyo– que hi ha un infermer i una infermera; una inferme-
ra amb còfia i faldilleta.

Ho dic perquè consti en acta que a vegades les paraules i els fets són dues coses 
que van amb perspectiva diferent. I lliga amb el tema del punt que avui també trac-
tem i que, en general, sempre volem tractar al voltant de la perspectiva de gènere. 
I en temes d’obesitat mòrbida així també es planteja.

Aquesta proposta de resolució fa un any que es va presentar, al voltant d’atendre 
la llista d’espera, llarguíssima, que hi ha al voltant de l’obesitat mòrbida. Obesitat 
que, com vostès saben..., aquesta patologia té moltes malalties associades, com són 
la diabetis, la hipertensió, l’asma, l’apnea del son i el càncer, entre altres.

Que en l’any 2018 hi havia gent que des de l’any 2013, concretament a Bellvitge, 
estava intentant entrar en la llista d’espera o que se li fes la intervenció, i també la 
intervenció de reconstrucció posterior.

Ho deia perquè fa un any que la vam presentar. Fa un any que la conselleria tam-
bé ens va dir que farien un decret d’accessibilitat. 

I ara, també, en el consell de direcció del CatSalut, doncs, al repartir-se la do-
cumentació, es va dir, entre altres coses, que en els trets generals del decret, perquè 
només estem en tràmit d’informació pública, s’incorpora un punt que diu: «Esta-
blir plans d’acció pels determinats problemes de salut complexos, atenent als criteris 
d’equitat territorial», i un d’ells és l’abordatge de la salut de les persones amb obesitat 
mòrbida.

Per tant, acceptarem les esmenes –i ja m’avanço– que ens ha proposat el Govern. 
Entenc que hi ha una voluntat per part de la conselleria a l’incorporar també això 
en els trets generals del decret, i per tant entendre l’abordatge de la salut d’aquestes 
persones com un tema prioritari que necessita un programa específic i un tractament 
molt concret que també respecti tots els criteris d’equitat territorial. 

Per tant, de la mateixa manera que he començat amb una critica, també vull fe-
licitar el fet de que s’hagi atès això. Un any més tard, eh? De fet, quasi coincideix 
amb la data amb la que nosaltres ho vam presentar. 

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar i posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la 
paraula, pel Grup Republicà, la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Efectivament, ho situava la diputada Escarp, el tema de l’obe-
sitat és un dels problemes que tenim damunt la taula i, per tant, agrair-li l’accepta-
ció d’aquestes esmenes, sobretot perquè van en la línia de poder aprovar, en breu, 
aquest decret d’accessibilitat del que parlava, perquè es faci aquest pla específic per 
abordar aquest tema. 

Sobretot, perquè no només hi ha les intervencions quirúrgiques en les que es cen-
tra la proposta de resolució i que, de fet, és molt important, sinó que també hi ha tot 
l’abordatge de l’atenció primària i, per tant, de poder millorar o reforçar aquesta edu-
cació sanitària amb els estils de vida. Perquè veiem que cada vegada la pandèmia de 
l’obesitat és més gran i, per tant, és un problema que cada vegada té més dimensió.

També en tot l’esforç que el departament ha fet aquest últim temps en poder de-
senvolupar tots els sistemes d’atenció no presencial. I una bona mostra és la consulta 
virtual que fa unes setmanes es va posar en marxa o que es va explicar que també 
agafava més dimensió. Perquè aquesta e-consulta també pot ajudar a arribar, no 
 només a la població que ja visita de forma més freqüent els centres d’atenció primà-
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ria, sinó també a tota aquella població adulta, entre 20 i 50 anys, que potser la fre-
qüenta menys i que també necessita de tota aquesta explicació.

Perquè, certament, la cirurgia bariàtrica és el tractament quirúrgic més efectiu, 
però cal que també s’abordi amb tota la resta conjuntament i, per tant, que es faci un 
protocol específic en aquest cas.

Per tant, com deia, agrair-li l’acceptació de les esmenes i que el departament i 
tots els professionals, vaja, puguin treballar en la línia d’abordar aquest problema, 
que en els països desenvolupats cada vegada és més important.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, ara, en representació del Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya, el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només per ratificar que el contingut de les nostres esmenes, 
de fet, ara coincideixen, fins i tot en el temps, tot i que la proposta de resolució fou 
presentada fa pràcticament un any..., el cert és que l’objectiu de la proposta de reso-
lució i el desenvolupament per part del Govern del decret d’accessibilitat i de l’ela-
boració d’un pla específic pel que fa a l’obesitat mòrbida coincideixen. 

I vull reiterar, precisament, la bona voluntat del Grup Parlamentari Socialistes 
per arribar a un acord en l’acceptació de les esmenes i resoldre, definitivament, una 
mancança que ha quedat objectivament acreditada i que el departament té voluntat 
de resoldre de forma immediata.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. Evidentment, 
mitjanes d’espera de dos anys per intervencions quirúrgiques per obesitat mòrbida, 
que és el que posava de manifest aquesta proposta de resolució fa un any, i casos que 
havien arribat fins als cinc anys d’espera és, no només insostenible i injustificable, 
sinó especialment insofrible per a les persones que estan en aquesta desesperació de 
l’espera.

Esperen en condicions de salut i condicions vitals limitades i amb increments de 
les conseqüències per a la seva salut –de les conseqüències negatives, tal com passa 
el temps–, que tampoc no tenen cap lògica dins un sistema de salut que vetlli per la 
salut i no pas per la malaltia de forma economicista.

Saben que no som partidaris dels plans de xoc, com a grup parlamentari, però 
crec que en aquest cas era més que justificable plantejar-ho amb aquest format. 

I, bé; ens alegrem, també, que s’hagi evolucionat des de que es va registrar aques-
ta resolució fins que la debatem ara, en el que posa de manifest el punt 3 d’aquesta 
proposta de resolució, que és que visquis on visquis de Catalunya, tinguis els ma-
teixos drets també en aquell accés a la cirurgia reconstructiva posterior necessària. 
I que en això, doncs, pel que sembla, tant per l’explicació dels grups de govern, com 
per l’esmena que s’havia fet, com per la seva acceptació, hi ha hagut avenços i que 
es vol seguir en aquesta línia.

Votarem, per tant, a favor d’aquesta resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. El president s’ha despistat. Senyor Jorge Soler, té la paraula en 
representació del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Gràcies, senyor president. Bé, senzillament, per afegir-nos també, amb el nostre 
vot favorable, en aquest tema que entenem, doncs, que és d’importància extraordi-
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nària. Celebrem, doncs, que el Govern estigui fent canvis al respecte i, evidentment, 
estarem amatents per garantir que aquesta situació realment es reverteix i dona els 
serveis tal com han quedat redactats.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Soler. Té la paraula, en representació del Subgrup Parlamentari 
de la CUP - Crida Constituent, el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president; i bon dia a tots i totes. Primer de tot, nosaltres, per avançar 
que votarem a favor, i per tant que ningú tingui dubte en relació amb la primera part 
de la nostra intervenció sobre què votarem.

Però també manifestar que se’ns genera un cert dubte sobre l’efecte que tindrà la 
població de la present proposta de resolució en relació amb la qüestió nuclear, que és 
anar a reduir les llistes d’espera. I, sobretot, ho manifestem en el sentit de que, com 
ja han expressat d’altres grups moltes vegades, i aquest subgrup també, doncs el re-
ferencial de reduir moltes vegades no dona resposta realment a anar a donar una so-
lució real a qui està a llistes d’espera, i més en una realitat com la que estem tractant 
en aquesta proposta de resolució.

Dit això, evidentment, també és d’agrair que s’hagi presentat la present propos-
ta de resolució, perquè posa de manifest una realitat molt específica que no sempre 
abordem amb les necessitats que demana, però a la vegada també perquè com a mí-
nim generarà dins del departament la necessitat d’abordar aquesta qüestió concreta.

Sí que ens sembla molt interessant que hi hagi la voluntat, derivada de les esmenes 
incorporades o acceptades, de dissenyar un pla específic. A la mateixa proposta de 
resolució es parla expressament també de com s’han de tenir en compte les malalties 
associades. 

Però, a banda de les malalties associades, nosaltres voldríem també posar de ma-
nifest una altra qüestió, que és la dificultat de mobilitat que es pot generar en algunes 
realitats i aquestes dificultats de mobilitat les posem en relació amb la realitat social 
d’algunes persones.

Per explicar-ho d’una manera molt planera: una persona que viu en un habitatge, 
a un quart pis, sense ascensor, doncs evidentment té una realitat que s’hauria de tenir 
absolutament en compte a l’hora de configurar respostes per a les llistes d’espera. És 
cert que és una dificultat molt gran sempre endreçar llistes d’espera, però hi ha qües-
tions socials, determinants socials que s’han de tenir en compte, sobretot quan estem 
parlant de la qüestió que avui observem d’obesitat mòrbida.

Així, dit això, com començàvem la nostra intervenció, manifestar que hi vota-
rem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara té la paraula, en representació del Subgrup del Partit Popu-
lar, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta de reso-
lució.

Certament, les intervencions per obesitat mòrbida són les que tenen llistes d’espe-
ra més llargues a la sanitat pública catalana i, per tant, cal intentar actuar al respecte 
per..., anava a dir reduir el temps d’espera, però jo diria que intentar accelerar una 
mica la solució, que aquestes persones esperen –algunes d’elles des de fa molts anys– 
per intentar trobar una solució al problema que pateixen, no?

Jo voldria afegir un altre condicionant. S’ha parlat dels condicionants socials, s’ha 
parlat dels condicionants de gènere. Home, potser valdria la pena que ens tornéssim 
a fixar una vegada més en els condicionants territorials, perquè una persona que està 
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en llista d’espera a l’entorn metropolità de Barcelona ha d’esperar a l’entorn de..., vora 
sis-cents dies i, en canvi, per a una persona que pugui estar en una altra zona del ter-
ritori el temps d’espera serà de tres-cents dies. Doncs, possiblement, una fórmula..., 
no per reduir el temps mitjà d’espera, però sí per reduir l’espera a aquelles persones 
que estan en hospitals, que tenen més temps d’espera, un cert equilibri territorial per-
metria abordar parcialment aquesta problemàtica.

I, per tant, creiem que seria bo que en aquest pla específic es tingués en compte, 
també, la possibilitat de la distribució territorial de les intervencions per tal de con-
tribuir a millorar el temps d’espera. Hi insisteixo, no la mitjana, però sí com a mí-
nim la d’algunes persones que actualment estan en llistes llarguíssimes.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Finalment, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té 
altra vegada la paraula la senyora Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Com hem dit, acceptem les esmenes. Creiem que d’alguna manera hem mantingut 
la proposta de resolució, tot i que el tema està incorporat en aquesta proposta decret 
perquè serveixi també com a impuls per fer-ho realitat, una mica recollint el que aquí 
s’ha expressat, tant des dels temps d’espera com amb els temes d’equitat territorial.

El vicepresident

Molt bé. Doncs anem a votació.
Vots a favor?
Doncs s’aprova per unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana 
Nord de Barcelona

250-00380/12

Continuem amb l’ordre del dia i recuperem l’ordre inicial. Anem, doncs, a la pro-
posta de resolució número 3: Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea 
Metropolitana Nord de Barcelona. Té la paraula, en representació del grup propo-
sant, Socialistes i Units per Avançar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Una mica estem amb el mateix, diguéssim. Nosaltres mantenim aquesta propos-
ta de resolució, hem arribat a unes transaccions amb els grups que donen suport al 
Govern perquè en realitat els professionals de l’Àrea Metropolitana Nord van ser els 
precursors d’aquell conflicte a l’atenció primària que es va produir la tardor de l’any 
passat.

L’Àrea Metropolitana Nord té seixanta-sis equips i trenta-set unitats assistencials 
d’atenció primària, atén una població de quasi 1 milió i mig de persones i setanta-un 
municipis repartits entre diverses comarques.

Va arribar un punt –i estem parlant de principis del 2018– en el que la pressió as-
sistencial per la saturació, per les baixes no cobertes, també per la no cobertura de 
les jubilacions i la no incorporació de nous professionals..., els quals van decidir, per 
entendre’ns, i amb el seu propi llenguatge, «plantar-se» enfront d’una amenaça de 
vaga. La gerent en aquell moment de l’àrea bàsica de la Metropolitana Nord i la que 
era la directora gerent de l’ICS van arribar a un acord i van firmar una instrucció, 
que és la 1/2018, que recollia ja la reivindicació de disposar de més temps per atendre 
cada pacient, parlava dels dotze minuts, parlava de la reducció de nombre de pacients 
adscrits a cada metge i, d’alguna manera, la instrucció que l’ICS no va complir mai 
va servir de base també a la plataforma de reivindicació dels metges de primària que 
van realitzar la vaga al novembre durant cinc dies.
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Per tant, hem mantingut, entre altres coses, i hem transaccionat algunes esme-
nes, perquè les esmenes fan referència al compliment del que l’ICS va firmar per la 
sortida de la vaga i el que l’ICS va firmar respecte a la instrucció que en el seu mo-
ment es va fer. Perquè és evident que no s’estan complint la totalitat dels acords de 
sortida de la vaga, que les visites són moltes més que les pactades, i jo crec que val 
la pena posar sobre la taula un dels temes que es lluitava. És a dir, home, si resulta 
que per poder fer les visites i no fer les pactades acabem doblant, el doblatge, o si-
gui acabem el que tota la vida havíem dit quan es parlava sobretot d’intervencions 
quirúrgiques, que és pactant i pagant «peonadas». És a dir, paguem el doblatge. Per 
tant, no estem dotant de més professionals, sinó senzillament paguem al professio-
nal que hi ha perquè faci el doble.

I una de les coses més greus que aquests dies s’ha manifestat també en la Metro-
politana Nord –i amb això acabo– és que el mínim de visites són quinze dies al CAP, 
entre altres coses perquè no s’han posat els professionals. Però, sobretot, que aquests 
últims dies, com que no tenen professionals –octubre, novembre i desembre– han 
enviat una circular segons la qual les guàrdies es cobriran amb un resident R3 o R4. 
Per tant, o sigui, ells són els precursors, fan un document, és el que serveix per a la 
vaga. Estem d’acord amb que hi ha un temps per complir aquests acords de sortir de 
la vaga, però el que és evident és que no s’estan complint i, a més, en aquest moment 
estem incomplint coses més greus.

Tot i així, tot i que resulti sorprenent, hem pactat unes transaccions amb el Govern 
a veure si posant-nos d’acord tenim la possibilitat de que es compleixin els acords 
pactats.

Gràcies.

El vicepresident 

Moltes gràcies. I ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en nom 
del Grup Republicà, la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. Efectivament, aquesta transacció a la que arribàvem gairebé a l’últim mi-
nut per actualitzar el tema dels acords de la vaga, perquè no només sigui una instruc-
ció de Govern a la que faci referència, que per tant és la voluntat del Govern de fer les 
millores, sinó un acord que, recordo, va ser signat per tots els actors del sistema per 
poder donar resposta a aquella situació, que respon bàsicament a dos situacions que 
plantejava la proposta de resolució. 

Per una banda, aquesta càrrega de treball dels professionals, per tant no només el 
número d’usuaris o el número de pacients que té aquest personal sanitari, sinó també 
el temps de visita, i en això el departament ha estat treballant amb les estadístiques, 
que al final és el que ens dona la mitjana i, òbviament, a aquest grup parlamentari 
–ho he dit moltes vegades– no li agrada cap dels casos que se surt de la mitjana i cap 
dels casos en què s’atén amb més temps a la població.

Però el que ens diu la mitjana és que es té menys temps d’espera que en altres 
moments. Per tant, això s’ha corregit. I s’ha corregit no només per aquest més treball 
que tenen els professionals, que la diputada Escarp deia com que paguem perquè fa-
cin el doble. Crec que se li escapen les 1.432 places, que és gairebé un 10 per cent 
més de places en diferents especialitats que ha treballat el departament, que de fet 
són públiques, i que molts de nosaltres coneixem gent que hi ha pogut treballar. Que, 
per tant, en un sentit van en la línia d’estabilització –i en això sí que li he de donar 
la raó, que qui vol pot treballar més, és la realitat i no l’hem d’amagar, al contrari–, 
però crec que tampoc podem obviar una altra part que és igual de real, que és que 
s’ha incrementat el nombre de facultatius i el nombre de professionals, també d’infer-
meria en aquests centres sanitaris i, per tant, també hi ha més professionals atenent 
la mateixa població, que, per cert, està cada cop més envellida, té més comorbiditat 
i té més complexitat a l’hora d’atendre-la.
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I, finalment, perquè va també en tot aquest tema. Recordo que també hi ha aquest 
increment salarial de les DPOs, que segur que tampoc oblidarà, en el cas que estem 
parlant de la millora dels professionals. Per tant, tot això també té unes connota cions 
retributives que el Govern ha fet efectives, malgrat estar amb pròrroga pressupos-
tària. I, per tant, lo desitjable, crec que per a tots els grups, és que aprovem d’una 
vegada per totes aquests pressupostos que ens han de permetre no només actualitzar 
aquesta situació, sinó poder-la millorar en aquests més de 2.000 milions d’euros que 
han d’anar a temes socials i que saben, segur, que Salut en serà una de les benefi-
ciàries.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació de Junts per Catalunya, té la paraula el se-
nyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Bé, ja s’ha dit que aquí bàsicament hi havia una qüestió d’adap-
tació temporal al plantejament de la proposta de resolució i al lloc on estem ara, que, 
més enllà de la Instrucció 1/2018, hi ha hagut l’episodi de la vaga i la resolució a par-
tir d’una sèrie d’acords, però, evidentment, tampoc hi ha discrepàncies de fons en el 
que planteja la proposta de resolució. Es tracta d’una voluntat, jo crec que comparti-
da per tots, de continuar avançant en la millora de les condicions dels professionals. 

Nosaltres ho hem dit moltes vegades: cuidar els professionals és cuidar els usua-
ris; per tant, no podem fer més que estar a favor de totes les mesures que afavoreixin 
això. També és veritat que es pot posar l’accent en les dades en les quals no s’arriba 
encara als objectius que ens agradarien a tots, o també es poden accentuar dades que 
sí que evidencien una millora.

Jo penso que estem en un punt de progressió cap a una millora i, per tant, a partir 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, tant de bo també serveixi per conti-
nuar en aquesta línia. 

Per tant, un cop signades les transaccions, nosaltres també hi votarem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; bon dia. Moltes gràcies, senyor president. Tornem avui a parlar i a situar la 
Metropolitana i l’atenció primària al debat en aquest Parlament. Quina vergonya les 
consultes que estan tenint els treballadors de la Metropolitana; quina vergonya, per-
què és el reflex, perquè és l’exemple del que està succeint a una gran part de l’atenció 
primària de Catalunya. Consultes de vergonya, consultes inassumibles.

Vostès han pogut veure aquí llistats –que n’he anat portant al llarg de la legisla-
tura, aquí i al Ple del Parlament–, i molts d’ells, o alguns d’ells, eren extrets de con-
sultes dels treballadors de la Metropolitana, treballadors, per cert, als qui un cop més 
des d’aquí hem de felicitar per la seva magnífica feina, pel gran treball, per la gran 
assistència, per les grans consultes que fan, a pesar de la indignitat laboral a la qual 
estan sotmesos. Un treball exemplar que va finalitzar –com us vaig avisar aquí, i vinc 
avisant des de fa temps– amb una vaga, una vaga que va arribar a uns acords que no-
vament sabem, perquè ells ens ho estan dient, que el Govern no ha complert.

Per tant, tenim els incompliments de l’Administració de forma crònica, reiterada 
i de forma contínua. Agendes de vergonya, professionals que estan passant consulta 
amb quaranta, cinquanta i seixanta visites al dia. Això és inadmissible!

Hem tingut un estiu novament de vergonya, un estiu col·lapsat, un estiu on els 
treballadors no han estat coberts i on sovint un sol substitut ha estat cobrint un nou 
invent, un invent que se n’ha dit «agenda de vacances», on una sola persona estava 
substituint tot un centre de treball. I clar, és evident, què ha passat? Això ha generat 
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llista d’espera, llista d’espera novament, i això ha generat –com deia la diputada– 
«peonades», això que abans era un terme absolutament prohibit, però que cal dir-ho: 
tenir treballadors que després del torn del matí tornen a fer aquestes consultes es diu 
«fer peonades»; i es diu «fer peonades» perquè no contracten i no busquen substituts 
per fer-ho. Per tant, els treballadors, sí, diguem-ho aquí alt i clar, estan doblant torns.

Tenim també les seves urgències col·lapsades, les tenim aquest matí, les vam tenir 
ahir i les teníem la setmana passada. I la pregunta que ens diuen els treballadors, no 
solament de la Metropolitana, que també, és: «Si això ho hem tingut així a l’estiu, si 
això ho tenim ara a l’octubre, què passarà aquest hivern?» Doncs aquest hivern, la-
mentablement, si no canvia re, seguiran les coses iguals.

Tenim aquesta instrucció, aquesta nova instrucció infame, on tenim els metges 
residents retallats i cobrint treballs o assistència que haurien de fer els titulars. In-
clús hem tingut aquelles imatges –que us vaig ensenyar i les hem penjat a les xarxes 
socials– de treballadors passant consultes a vint-i-nou graus de temperatura aquest 
estiu. Això és de vergonya, això és infame i això és perquè, bé, la gerència no s’està 
ocupant de cuidar els professionals.

Finalment, ens presenteu aquí una proposta de transacció. Nosaltres, com no po-
dem fer d’una altra manera, la subscrivim, i per tant li donarem el suport amb el nos-
tre vot favorable. 

Però, creieu-nos, nosaltres hem vist papers com el que avui ens presenteu, que és 
l’acord de sortida de vaga, que el Govern no està complint, eh? I, per tant, entenem 
que nosaltres hem de donar suport, com van donar els treballadors per aturar aque-
lla vaga, per aturar una vaga que va col·lapsar i va demostrar el col·lapse que teníem 
a l’atenció primària. 

Però, disculpeu, des de la prudència absoluta, no tinc cap fe, cap esperança, en 
que amb aquesta transacció, encara que sigui feta amb tota la vostra bona voluntat, 
doncs sigui capaç de solucionar un tema que, desgraciadament, dura a l’atenció pri-
mària de tota Catalunya des de fa massa temps.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, bé; la manca de professionals sanitaris a l’atenció primària, fruit de les reta-
llades, és una de les problemàtiques més greus que té el nostre sistema de salut per 
resoldre. 

El deteriorament de la sanitat pública, després de les polítiques d’austeritat i de 
les retallades pressupostàries d’aquest Govern Torra-Aragonès mantingudes, saben 
que ha estat i que continua sent una de les nostres batalles. 

I que, tot i les mobilitzacions dels professionals de la salut a través de vagues com 
la de fa un any, al mes de novembre, i gràcies a les lluites sindicals, es van aconse-
guir acords que avui s’evidencia, de nou, que no s’estan complint.

Eren millores substantives, com la contractació de 250 facultatius, l’autoorga-
nització de la feina en funció de la densitat de població, la limitació del nombre de 
visites per pacient, el nombre de temps garantit de dotze minuts per pacient, de re-
cuperació de retribucions. Era absolutament insuficient, però era un mínim. I ni això 
no s’ha aconseguit.

Es fa evident amb la realitat, es feia evident amb les esmenes del Govern i es fa 
evident amb la transacció a la qual s’arriba avui, del punt 1.

Nosaltres, evidentment, donem suport a la resolució, perquè considerem que cal 
solucionar aquesta greu crisi que viu l’atenció primària de salut i posar mesures ur-
gents allà on el sistema ha donat més símptomes de risc de no poder abordar aquesta 
alta demanda de persones, on hi ha més problema d’inequitat social i territorial quan 
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no hi ha el personal i els mitjans suficients. Però també volem ser clars: sense uns 
pressupostos que tinguin una valentia en aquest sentit no hi haurà res.

Ho vam reclamar per als pressupostos de 2019. Era, de fet, la nostra proposta 
principal en salut per als pressupostos de 2019, i se’ns va dir que no era possible, que 
només seria possible allò que calia per donar resposta als acords de la vaga. I no ha 
estat així, com avui evidenciem. 

I tenim molt temor i molta sospita que aquest punt continuï sent el gran punt de 
batalla dels pressupostos per a 2020 i que no aconseguim desencallar-lo.

Per tant, nosaltres li donem suport, però, sobretot, sobretot, reclamem al Govern 
que després sigui conseqüent. El que estem dient aquí, avui, en aquesta resolució, 
s’ha d’acabar traslladant als pressupostos per al 2020. I, si no és així, seran uns pres-
supostos que no serviran per a res, quant al sistema de salut i quant a la garantia d’un 
sistema just i que doni resposta al que li cal a la població en un moment com l’actual.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Tenim una PR que al final situa una realitat en dos plans. S’avançava en 
alguna de les intervencions que m’han precedit com alguns treballadors i treballado-
res del sistema estan doblant torns, i el que això significa. Però la realitat és que, ni 
doblant torns, es soluciona una realitat de col·lapse, tant a metges de família com de 
pediatria.

I després també hem de tenir una altra consideració que no valorem prou, que és 
serveis d’urgències sense pediatries o pediatries sense pediatres. Ens arribem a tro-
bar serveis d’urgències on, formalment, ha de constar un pediatra o una pediatra. Es 
fa la primera visita a la canalla i el que t’acaben dient és: «Jo no soc pediatra. Vostè 
se’n va al seu hospital de referència perquè no puc donar resposta al que tinc davant.» 
I el que això provoca d’un doble col·lapse. Perquè, evidentment, en aquell temps que 
aquell especialista facultatiu està donant atenció no n’està donant a una altra persona i 
no està resolent. I per tant, pensem també mesures per racionalitzar l’atenció sanitària.

I tot això nosaltres, evidentment, estem absolutament d’acord amb aquesta pro-
posta de resolució. Sí que aportem sempre la reflexió de per què aquesta regió sani-
tària i no pas una altra. Potser és perquè és la que està més col·lapsada, però amb la 
resta tampoc no tenim una situació força diferent –o no tenim una situació substan-
cialment diferent.

I la darrera reflexió, més enllà de que votarem a favor d’aquesta proposta de re-
solució, és que siguem conscients que el que estem votant, al cap i a la fi, és que es 
dugui a terme allò que està aprovat, res més. I per tant, que veiem fins a quin punt 
estem tenint propostes de resolució que l’únic que al final acordem és que grups de 
govern votin i Govern executi allò que ja està aprovat.

I per tant, hauríem d’acompanyar aquesta votació d’una reflexió molt més profunda.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. No és ja una proposta de resolució que posa en evidència els 
problemes de l’atenció primària a l’àrea metropolitana. No, no és això. És una propos-
ta de resolució que el que ve a dir és: el Govern ha acordat amb els treballadors solu-
cions i el Govern no les aplica. 

És a dir, això és més greu que no pas els problemes que ja existeixen. És a dir, 
existeixen els problemes, es posa la solució, però no s’aplica i no s’executa. I per tant 
entenem que aquesta és una situació absolutament indesitjada. 
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I li hem de dir al Govern: «Faci el favor de complir amb els seus compromisos», 
que és, d’alguna manera, la forma d’intentar pal·liar les dificultats i la problemàtica que 
es pateix a l’atenció primària.

Però, si m’ho permeten, una segona reflexió. Perquè a mi les dates i tot això em 
porten, a vegades, una mica de corcoll, no? La transacció a la que ha arribat la se-
nyora Escarp amb els grups que donen suport al Govern diu, entre altres coses, doncs 
que «es compleixi el compromís adquirit a la Instrucció 1/2018, en el període esti-
pulat màxim de divuit mesos». El període estipulat màxim de divuit mesos acabava 
el mes d’agost –acabava el mes d’agost. Per tant, faig notar que, d’alguna manera, el 
que s’està dient és que això s’ha d’aplicar o s’hauria d’estar aplicant ja de forma al 
més immediata possible.

El nostre vot serà favorable als acords, però fent constar aquesta situació.

El vicepresident

I, finalment, té la paraula altra vegada la senyora Escarp per posicionar-se per 
les esmenes presentades, i diu que tenim una transacció a la qual han arribat els tres 
grups?

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Tenim transaccionats els punts 1 i 2, el punt 3 el mantindríem 
tal qual està en el text original, per tant no acceptaríem l’esmena. 

I només posar en evidència una cosa que jo crec que ha reiterat tothom, no? Que 
aprovem una proposta de resolució que en el fons el que diu és: «Compleixi allò que ha 
acordat.» I té raó el senyor Rodríguez, s’hauria d’estar complint.

El vicepresident

Per tant, anant a votació, entenc que hauríem de votar per separat els... (Veus de 
fons.) Sí? Tot en bloc? (Veus de fons.) Molt bé.

Doncs vots favorables?
S’aprova per unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental 
250-00384/12

Anem a la Proposta de resolució número 4, sobre l’augment de llits d’aguts al Va-
llès Oriental. Té la paraula pel grup proposant, el Grup Socialistes i Units per Avan-
çar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. No ens mourem de la zona i continuarem parlant del Vallès Oriental. Com 
els deia abans, l’àrea bàsica de la Metropolitana Nord també agafa el Vallès Oriental.

Al Vallès Oriental –com deia, em sembla, el diputat Soler– és com molt evident 
la manca de facultatius i els problemes que hi ha en la política de salut. 

Té una població de 403.000 habitants. És la comarca de Barcelona amb menys 
llits hospitalaris per cada mil habitants. De fet, si agafem les mitjanes, el nombre 
de llits per cada mil habitants al Vallès Oriental és de 2,5, mentre que a la mitja-
na de Catalunya és de 4,7. I el nombre de llits d’aguts és de 2,5 a Catalunya i de 0,1 
al Vallès Oriental. S’han anat tancant llits, ha anat creixent la població, perquè estem 
parlant de la segona corona –tal com ho veiem sempre els de Barcelona, eh?–, de la 
segona corona. I és evident que no s’ha correspost amb els serveis públics que allà 
s’estan donant. I per tant, es fa molt més evident la manca de serveis que s’estan pro-
duint i, sobretot, la manca de llits d’aguts en aquesta zona.

L’informe Plaensa, que el Govern sempre ens explica, i fins i tot el president Torra, 
en el debat d’orientació de política general, parlava de l’informe Plaensa... Doncs en el 
Vallès Oriental l’informe Plaensa els va malament. Perquè les dades sempre indiquen 
que està baixant des del 2013.
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De totes maneres, jo algun dia parlaré de lo de l’informe Plaensa, perquè això 
de preguntar a la gent quan ja l’han atès doncs, normalment, les coses es veuen des 
d’una altra perspectiva, sobretot si tot ha anat bé.

En tot cas, el que nosaltres plantegem és que s’elabori un pla per recuperar i incre-
mentar els llits d’aguts en els centres assistencials de la comarca del Vallès Oriental. 
I que anem i tendim cap a l’equiparació a la mitjana de Catalunya i, sobretot, que es 
recuperi el que aquí hem anat parlant sempre, que són els termes d’equitat territorial.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en represen-
tació del Grup Republicà, la senyora Najat.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. En primer lloc, voldríem posar l’accent sobre les dades que té la 
mateixa proposta. Clar, si les dades, en funció d’on extraiem la informació o de quin 
registre..., després procedim a la confusió de tenir unes conclusions clares. Perquè les 
dades que té la proposta presentada pel Grup Socialistes i Units per Avançar disten 
una mica de les dades oficials del departament.

Però, tot i així, entrant al fons de la qüestió, hi han uns plans estratègics que el 
mateix departament ja té, com és el Pla estratègic sanitari del Vallès Occidental, que 
ja contempla, amb tota la complexitat que comporta, els recursos que ha de destinar 
no només –no només– als llits aguts, que s’ha de tenir una perspectiva molt més àm-
plia, molt més transversal. Perquè considerem que amb un augment de llits d’aguts 
no en tenim prou o no solucionaríem el que vostès demanen en aquesta proposta de 
resolució.

Per aquest motiu nosaltres hem presentat esmenes. D’alguna manera, unes esme-
nes que considerem molt positives, que malauradament no han estat acceptades. Fins 
a l’últim moment hem intentat anar modificant una mica el text per arribar a algun 
acord, però no ha estat possible.

Consideràvem que l’esmena era important, donat que el que cal és el pla estratè-
gic, tal com he comentat a l’inici. Creiem que no tot s’acaba amb els llits d’aguts, que 
avui en dia vostès presenten en aquesta proposta de resolució, i que el nou equipa-
ment on hi havia la policlínica reforçarà urgències, i també els altres recursos.

Finalment, dir que el pla estratègic conserva llits d’aguts, sociosanitaris, fluxos 
de complexitats i altres recursos que sí que necessita el territori.

Per aquest motiu –amb tota la meva humilitat, o la humilitat d’aquesta diputada–, 
considero que aquesta proposta de resolució és una mica oportunista i insuficient. 

Donat que no ens han acceptat les esmenes, i que nosaltres el que volem és que 
s’aprovin aquests pressupostos, i que el departament ja introdueix recursos sanitaris 
per poder pal·liar aquesta situació que vostès proposen en aquesta proposta de reso-
lució, el nostre vot serà d’abstenció. 

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Bé, bàsicament, en aquesta proposta de resolució ens trobem en 
una certa discrepància de dades, no? A partir de les dades amb què es fan els càlculs 
d’aquestes necessitats, amb les quals coincidim, doncs els punts de la proposta de re-
solució poden ser uns o uns altres.

Ja ho dic, no és una discrepància en el fons; i les esmenes, com ha dit la diputada 
Driouech, pretenien corregir aquestes dades, però al mateix temps anar una mica més 
enllà quan parlem del redactat del primer punt, que, a part de l’internament d’aguts, 
també parla dels sociosanitaris i de l’atenció intermèdia.
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I també val la pena tornar a esmentar –ja ho ha fet la diputada Najat– que el Cat-
Salut ja està treballant en un pla estratègic sanitari del Vallès Oriental en què s’estan 
posant sobre la taula totes aquestes qüestions. 

Però ja dic que a partir de les conclusions, a partir d’unes certes dades, no ens hi 
volem oposar, però tampoc hi votarem a favor, i també ens abstindrem.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. De nuevo, una vez más, una propuesta de resolución que pide 
unos servicios sanitarios adecuadamente dotados para cubrir las necesidades de la po-
blación. Simplemente eso. En este caso, el Vallès Oriental, pero ha habido muchas más 
en esta línea y las habrá en esta comisión.

Como bien se indica en el texto de la propuesta, la comarca del Vallès Oriental es 
la comarca que de promedio tiene menos camas hospitalarias de toda Cataluña, y si 
hablamos de camas de agudos, cuando en 2010 tenía aproximadamente la mitad de 
camas de agudos por mil habitantes que la media de Cataluña, en la actualidad tiene 
veinticuatro veces menos camas de agudos que la media de Cataluña, ¡veinticuatro 
veces menos!

Y oímos en esta comisión que estos datos distan «una mica» de los datos del depar-
tament o que hay alguna «discrepància». ¿Veinticuatro veces menos y distan «una mica» 
solo? ¿Cómo será la realidad?

Este es un ejemplo más de los salvajes recortes que padecimos en Cataluña du-
rante la crisis. En su momento, los recortes más salvajes de todas las comunidades 
autónomas, y hoy, la única comunidad autónoma que no ha hecho ningún esfuerzo 
para revertirlos. El único gobierno que sigue haciendo oídos sordos a las necesida-
des reales de su población y se mantiene obcecado en repetir aquella fracasada fan-
tasía que en palabras del exconseller Santi Vila –¿recuerdan?– solo era una tapadera 
para los recortes. ¿Recuerdan? «Si este país hubiera hecho un relato en clave nacio-
nalista, ¿cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?» 
También dijo: «El relato político tenía que generar un contexto de esperanza», un 
relato, un cuento prometiendo esperanza.

Ya sabemos –lo sabemos porque lo han confesado– que ustedes sabían que iban 
de farol. Y hoy, en 2019, seguimos sin helado de postre todos los días, sin camas 
hospitalarias en el Vallès Oriental, sin que los profesionales recuperen sus pagas 
extras. Mucho humo nacionalista mientras todas las demás comunidades autóno-
mas –algunas peor financiadas que Cataluña, incluso– ya llevan tiempo revirtiendo 
recortes.

Y oímos –en parte es cierto– que con pedir solo aumento de camas de agudos 
no se solucionan todos los problemas del Vallès Oriental. Hombre, claro, pero ¿y 
cuándo van a empezar a solucionar, aunque solo sea uno? 

Claro, ya sé, ya sé, la culpa es de que España nos roba. Ay, perdón, perdón, 
que ahora para decir lo mismo lo llaman «déficit fiscal»; déficit fiscal, desigualda-
des territoriales, faltas de inversiones..., es decir, exactamente la situación en el Va-
llès Oriental –y en otras zonas, ya hablaremos. Mientras el Govern sigue fantaseando 
ilusoriamente con «tornar a fer no sé què». Con volver a desilusionar a la población, 
a muchas personas que –bien intencionadamente, estoy seguro, en la mayoría de los 
casos– les seguían y a los que ha dejado tirados, sin helado de postre y sin camas 
hospitalarias.

Votaremos a favor de la propuesta porque, como hemos entendido, se mantiene el 
texto original y no se acepta la enmienda, en cuyo caso hubiéramos votado en contra. 
Si es el texto original, no lo ha dicho la diputada socialista, pero entendiendo que es 
así, votaremos a favor de la propuesta, porque el texto original es lo que dice la reali-
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dad. Habla de inequidad territorial en el Vallès Oriental. Es decir, según su nuevo dic-
cionario, el déficit fiscal que padece el Vallès Oriental.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, la senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Home, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució tal com és. Entenc que no s’admet l’esmena.

Estem parlant d’un tema d’inequitat territorial. No som precisament nosaltres 
partidaris d’anar fent més gran el megaCAP hospitalari –per dir-ho així, no?– d’un 
sistema que té uns peus molt dèbils en l’atenció primària. No ve per aquí, segura-
ment, el replantejament que hem de fer global del sistema, però és que no és això el 
que està plantejant aquesta proposta de resolució.

El que està plantejant és que tenim una zona, una comarca –en aquest cas, Vallès 
Oriental– en què no és pas que estigui disminuint la població, sinó que s’incrementa. 
L’àrea metropolitana o primer cinturó expulsa gent, i una de les zones cap a les quals 
va és aquesta segona corona i, entre d’altres, Vallès Oriental. Era una àrea infradota-
da segons els mateixos professionals en llits d’aguts i, per tant, en la part hospitalària 
i, evidentment, ara, amb més població, el que no té justificació és que no s’intenti 
com a mínim equiparar-la a altres zones de Catalunya, i és del que s’està parlant, no 
pas d’inflar –entenc– la dotació de llits d’aguts i hospitalaris.

Crec que és prou raonable com perquè el nostre grup parlamentari hi donem su-
port. I, bé, lamentem que el planteig per part del Govern no sigui d’equitat territorial 
com a lògica de fons, que és el que planteja aquesta resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Subgrup Parlamentari de la CUP - Cri-
da Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Que tenim un dèficit de llits aguts jo crec que no ho qüestiona ningú en 
aquesta sala, i sí que creiem que hem de posar també en valor una de les qüestions que 
s’afirma en la present proposta de resolució, que és el nivell de satisfacció baix que hi 
ha en aquesta comarca, sobretot perquè la forma que es fan normalment les anàlisis 
i les enquestes de salut, en la mesura que t’ho fan quan ja has completat tot el procés 
en el sistema sanitari, la sensació que tens –i és la realitat– és que has estat atès i atesa 
pels millors professionals. I, per tant, és com estrany que hi hagi un nivell baix de sa-
tisfacció en aquests estudis. Posem-ho en consideració, el que significa que en aquesta 
comarca sí que hi hagi un nivell baix de satisfacció.

Sempre nosaltres ens plantegem per què una comarca i no una altra, però crec que 
aquesta proposta de resolució ho deixa molt clar: per un tema, simplement, d’equitat 
territorial; vull dir que el que s’està demanant no és res més que el que puguin tenir 
d’altres comarques.

Nosaltres, si s’hagués incorporat l’esmena del Govern, doncs no haguéssim entès 
què s’estava plantejant, perquè al cap i a la fi el que fa l’esmena que presenten els dos 
grups de Govern és eliminar la referència on diu expressament «que permeti equi-
parar-se a la mitjana de Catalunya»; i, per tant, seria una proposta de resolució que 
quedaria absolutament buida.

Pel contrari, els acords que hi ha en la present proposta de resolució en els termes 
originals a nosaltres ens sembla a la vegada que són com molt mesurats. Els acords 
no estan demanant un gran canvi en relació amb la realitat que pot haver-hi a la res-
ta del país, sinó més aviat al contrari, que simplement aquesta comarca tingui una 
realitat mitjana com a la resta del país.
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I és per això, evidentment, que nosaltres votarem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies; per anunciar també el nostre posicionament favorable a la proposta de 
resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, té la paraula altra vegada la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Sí, per explicitar que no acceptem l’esmena. No ho he dit abans, ara em posiciono 
sobre les esmenes i, per tant, no l’acceptem, entre altres coses perquè desvirtua tota 
la proposta de resolució.

I només m’agradaria clarificar-li al senyor Riera que les dades que aquí surten són 
dades de l’Idescat. El meu grup i jo mateixa sempre treballem amb dades de l’Ides-
cat i amb les pròpies dades del CatSalut, que estan totes a la seva web. Per tant, o el 
departament ha usat altres dades..., però nosaltres utilitzem les de l’Idescat.

Perquè, bàsicament, també hi ha hagut una altra intervenció que parlava de l’opor-
tunisme. Per parlar d’oportunitat de veritat, parlem d’oportunitat dels professionals 
i els pacients. Però, bé, ho deixarem aquí i, en tot cas, queda clar que no acceptem 
l’esmena.

El vicepresident

Molt bé. Doncs anem a votació.
Vots a favor?
Tenim els grups de Ciutadans, Partit Popular, CUP, Catalunya en Comú Podem, 

Socialistes. Per tant, són 11 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Nou abstencions.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per 
al càncer de cap i coll

250-00391/12

Continuem amb l’ordre del dia. Proposta de resolució sobre els programes de 
prevenció específics per al càncer de cap i coll. Té la paraula el grup proposant, el 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Bé, vull córrer el risc o que m’odiïn o que els hagi salvat la comissió; interpre-
tin-ho com vulguin, però aquí estic, en tot cas, per presentar un tema que... 

El càncer de cap i coll és un càncer que té una prevalença molt baixa. És molt 
desconegut per la població en general, entre altres coses per la seva baixa prevalen-
ça, és un 5 per cent de tots els casos de càncer, bàsicament sempre es relaciona amb 
el consum excessiu de tabac i d’alcohol, i és un tipus de càncer, aquest que està defi-
nit..., no té res a veure amb el càncer cerebral o altres, sinó lo que són els sins parana-
sals, cavitat oral, les glàndules salivals, la faringe, aquí hi ha molt... Les campanyes, 
també, d’odontologia sobre les revisions mèdiques que poden prevenir aquest tipus 
de càncer.

És un càncer que, bàsicament, depèn del tipus i els factors, molt tipus de trac-
tament..., però quan es produeix la cirurgia és normalment molt invasiva i bastant 
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deformant. Per tant, i com que, insisteixo, és un càncer poc conegut i amb baixa 
prevalença, doncs el que nosaltres demanàvem és establir programes de prevenció 
–dèiem, específics, pel càncer de cap i coll– que incorporin, a més, l’explicació dels 
dos factors de risc més importants: tabac i alcohol. Crec que l’altre dia en un pro-
grama de TV3 que prevenia contra el consum d’alcohol ja es parlava també d’aquest 
tipus de càncers. I incorporar també el suport psicològic específic quan hi hagi una 
intervenció quirúrgica, donat que és molt deformant moltes vegades.

Em posiciono ja sobre les esmenes. Les hem acceptat, tot i que en el segon punt 
de l’esmena 2, quan diu «consolidar»..., clar, per consolidar primer s’ha d’incorporar 
en els protocols el suport postintervenció. Espero que això vulgui dir que s’incorpori 
i que, per tant, hi hagi també un suport psicològic molt específic, sobretot pel que 
genera en els casos de cirurgia aquest tipus de càncer.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup Republicà, per defensar les 
esmenes presentades, la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Bon dia. Moltes gràcies, i agrair-li a la diputada Escarp que hagi acceptat les es-
menes. De fet, agrair-li-ho també al diputat Alfons Montserrat, que s’incorpora a la 
comissió. La setmana passada ja hi va ser amb la compareixença de la consellera i 
avui també li toca sessió amb propostes de resolució. Ell ha estat qui les ha negociat 
i, per tant, agrair-li aquesta feina.

I, en tot cas, per poder argumentar una mica la proposta, amb el càncer de coll 
del que parlava la diputada Escarp, els dos factors de risc principals són l’alcohol i el 
tabac, i són dos factors de risc que el departament fa molts anys que aborda; de fet, 
a les facultats d’infermeria, de medicina i de la salut en general és una de les coses 
que més s’estudia, el tema de la prevenció i que, a més, més ha canviat.

Els poso dos exemples. Amb el tema de l’alcohol, la campanya «Veus el que 
beus?» fa molts anys que existeix, i d’alguna manera pretenia conscienciar del con-
sum d’alcohol. No tant perquè el consum hagi de ser zero –que en alguns casos on 
hi ha pluripatologia, sí–, sinó perquè la gent sigui conscient del que beu. Però també 
una campanya que al novembre del 2018 es va posar damunt la taula i que va tenir 
molt ressò, que és: «L’alcohol és responsabilitat de tothom.» Es va veure que hi ha-
via més de cinquanta urgències diàries que atenia el SEM per temes d’alcohol, i per 
tant, calia una cam panya. 

I, en el sentit de fer-la mediàtica, no només hi va participar la consellera de Salut, 
com tocaria, sinó que hi va haver, per exemple, la periodista, la Mònica Terribas, o 
el jugador del Barça, el Sergio Roberto. I que el donar-li el punt mediàtic també ens 
ajuda a que la gent en siguem més conscients. Per tant, una campanya del novembre 
del 2018 en relació a l’alcohol. 

Però és que amb el tabac en vam conèixer una altra fa quatre dies. De fet, va par-
ticipar el Ricky Rubio. Per tant, també donant-li aquesta dimensió mediàtica que aju-
da a la feina que els professionals i les professionals de salut fan cada dia en temes de 
prevenció, sobretot a l’atenció primària, però també en aquelles àrees hospitalàries 
que hi tenen relació.

I el tema del tabac ens preocupa especialment, perquè el consum ha augmentat, 
quan no ho feia en els últims set anys; no havia augmentat, es mantenia. Aquest any 
ha augmentat. Ja estem arribant al 25 per cent. I com bé fa notar la diputada, sobre-
tot en dones i en gent jove. I per tant, cal que hi posem també solució.

Sobretot –i els dono una dada–, perquè cal conscienciar els joves: un jove que co-
mença a fumar amb quinze anys té tres vegades més risc de morir per càncer que no 
algú que ho fa als vint-i-cinc. Per tant, si incidim en aquesta població de quinze anys 
que, prematurament, està començant a fumar, podem reduir molt la mortalitat d’aques-
tes persones, amb tot el que això suposa.
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I dos coses més per acabar. Parlant de tabac, no puc obviar, perquè és notícia 
d’aquesta setmana, parlar del Champix, com un medicament que també ha d’ajudar 
a aquella gent que ja va prendre al seu dia la decisió de fumar. Òbviament, per nosal-
tres la prioritat és la prevenció i ho hem dit sempre, però en alguns casos cal ajudar 
amb tractament farmacològic. I no és de rebut que un govern en funcions, a Espanya, 
aprovi ficar aquest medicament a la Cartera de serveis i ho faci sense el finançament. 
Sobretot perquè estem veient que això passa setmana darrere setmana, i les campa-
nyes electorals a Espanya tenen un perjudici per a nosaltres. 

Òbviament, que aquest medicament estigui a la cartera és una bona notícia, i ja 
la notícia seria bona per a tots si, a més a més, ho fos acompanyada del finançament 
que toca i no tensionant encara més la cartera aquí a Catalunya.

I, finalment, fer una crida al Govern perquè s’ha anunciat la nova llei d’addic-
cions, amb la que s’està treballant, que, efectivament, ha de treballar tant amb temes 
de tabac com amb temes d’alcohol. I per tant, fer una crida al Govern a que també 
la puguem treballar amb els grups parlamentaris en aquesta fase de consens amb el 
sector en la que ara es troben, perquè puguem, en el temps que sigui necessari, te-
nir aquesta nova llei a disposició i, sobretot, afrontar el tabac, l’alcohol, però que no 
se’ns oblidi també tot el tema d’addiccions a noves tecnologies, que cada vegada està 
més a l’ordre del dia.

Gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya, el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Primer de tot, agrair, company Alfons, la feina que has fet. Els 
arguments, de fet, seran una mica reiteratius amb el que ja ha dit la companya Es-
pigares. Però, segurament, no està malament, no? Perquè, precisament, davant d’un 
plantejament que ens trobem, com el càncer de cap i coll, que estem insistint que el 
que cal és promoció de campanyes de prevenció, doncs, si ho repetim aquí, també 
potser estem fent una mica aquesta feina.

És veritat que el Departament de Salut ja actua de manera sistemàtica, no «es-
pecífica», com deia el text original del primer punt de la proposta de resolució, però 
ja actua de manera específica en la prevenció del tabaquisme i del consum excessiu 
d’alcohol, però no existeix un programa específic. D’aquí ve la nostra esmena, treure 
«específic». Però sí que es fa una feina decidida contra l’alcohol i el tabac, que ja ha 
estat dit que són els principals factors que provoquen aquest tipus de càncer. 

En el terreny de la prevenció, també, el departament insisteix que un dels millors 
programes preventius que es poden fer per aquest tipus de càncer és la visita anual a 
l’odontòleg. Perquè, més enllà de revisar la salut bucodental, també es pot compro-
var si hi ha possibles lesions canceroses.

I sobre l’apartat 2, de fet, a tots els centres oncològics ja es disposa de psicooncò-
legs. Per això l’esmena nostra anava en el sentit de treure «incorporar» i posar «conso-
lidar», perquè aquest suport psicològic ja hi és; doncs, consolidem-lo, anem a màxims, 
si podem, no?

Per tant, amb l’acceptació de les esmenes, ens agrada poder votar a favor d’aques-
ta proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Para anunciar nuestro voto favorable a esta propuesta de 
resolución, que, como ya se ha comentado, pide programas de prevención y de in-
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formación a la población sobre los factores de riesgo de padecer cáncer de cabeza 
y cuello.

Todos los programas que informen y traten de concienciar a la población sobre 
factores de riesgo evitables son siempre muy convenientes y necesarios para redu-
cir los casos de patologías tan graves como esta, que, aunque no sea muy numero-
sa, como bien se ha dicho, no sea muy prevalente, en cualquier caso, es muy grave.

Por otro lado, también pide proporción o soporte psicológico a los pacientes que 
pueden sufrir deformidades tras la necesaria cirugía. 

En resumen, es una propuesta con la que estamos totalmente de acuerdo y que 
votaremos a favor.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Nosaltres també donarem suport a les mesures que proposa 
aquesta resolució, com no podia ser d’una altra manera. Perquè, efectivament, creiem 
que encara s’ha de fer molt més per conscienciar dels greus riscos per a la salut que 
provoca el tabaquisme i l’alcoholisme i fer arribar la informació, sobretot, a la pobla-
ció de risc de patir aquest tipus de càncer.

Alhora, és important millorar l’acompanyament i el suport psicològic a les perso-
nes que l’han patit, per les seqüeles emocionals que implica passar per una malaltia 
tan greu i amb tractaments tan intensius.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, i molt breument. Per manifestar que hi votarem a favor. Si bé ens ha 
explicat el diputat Riera el perquè de l’esmena primera i de l’esmena segona, com-
partim la voluntat de l’esmena segona quan diu «consolidar». Si, evidentment, des 
dels grups del Govern es considera, i semblaria que sí, que això ja s’està fent, doncs, 
evidentment, el que correspon és consolidar. 

Però ens genera algun dubte quan s’elimina el referencial «específics». També 
volem pensar que es tracta més d’una qüestió, potser, lingüística o semàntica que no 
pas amb una altra voluntat. Però, amb tota sinceritat, ho volíem traslladar així. Ens 
semblava fins i tot que el redactat inicial podria ser més contundent i més clar que 
no el que ha restat ara. 

Però també, a l’hora d’analitzar com queda amb la supressió, pensem que no hau-
ria d’haver-hi gaire diferència, en tot cas, sobre el que són programes de prevenció.

Dit tot això, evidentment, tornar a manifestar que votarem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, en representació del Subgrup del Partit Popular, el 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta.

El vicepresident

Moltes gràcies. Entenc que el posicionament ja l’ha explicitat la senyora Escarp 
amb la seva intervenció inicial. Per tant, podem anar directament a votació?

Vots a favor?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes 
250-00392/12

Continuem amb el següent punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre 
l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes. Té altra vegada la paraula el grup propo-
sant, el Partit Socialistes i Units per Avançar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Voldria saludar, primer, la senyora Vicky Castellanos i la senyora Ama-
lia Sánchez, que avui han volgut acompanyar-nos aquí quan parlem d’aquesta Pro-
posta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes.

De fet, Castellví de Rosanes és una població de 1.900 habitants, del Baix Llobre-
gat, i forma part –o ha intentat formar part–, en el marc del consell comarcal, del Pla 
sanitari comarcal que es va elaborar allà. I per tant, presentant allà les reivindicacions 
de donar resposta i atendre les necessitats del territori.

Com deia, el municipi té uns 1.900 habitants, encara no hi arriba, i té un consultori 
local que obre dilluns, dimecres i divendres, de vuit a dues. Això dificulta en gran me-
sura la conciliació, perquè només pots anar al metge uns dies determinats i al matí. Per 
tant, la gent que treballa o la gent que té altres dificultats... No hi ha manera. 

Per tant, és difícil, com sempre hem parlat aquí, atendre la salut dels ciutadans 
fora d’aquestes hores, i per això tornem a aprofundir en tot el tema de la inequitat 
territorial.

De fet, el que es demana és ampliar a dues tardes a la setmana, al mateix consul-
tori local –dos hores a la setmana, a la tarda–, que permeti més la conciliació laboral 
sanitària i, a més, que hi hagi un servei de pediatria; no fix, però que en algunes de les 
hores en les quals el consultori està obert, doncs hi pugui haver un servei de pediatria. 

De fet, tots els intents que s’han fet per fer un pla sanitari comarcal del Baix Llo-
bregat, que, d’alguna manera, donés resposta a les necessitats, doncs la veritat és que 
es fa difícil, eh? Ens trobem amb altres poblacions del Baix Llobregat que no tenen 
mamògrafs, que quan protestem molt els porten un camionet perquè anem tirant 
com puguem, així com amb saturació en els altres llocs.

No és res més que el plantejament del que moltes vegades hem dit en aquesta co-
missió, que és que el seguiment, la primària, la familiar, la comunitària, és la més 
maltractada. I per tant l’efecte de les retallades ha deixat a molta gent –a més, que 
cada vegada la gent es va envellint més, d’això n’hem parlat també moltes vegades– 
sense una cobertura sanitària en el seu dia a dia.

Em posiciono sobre les esmenes, president. No hem acceptat les esmenes, entre al-
tres coses, per una raó molt clara. Diu: «Assegurar l’atenció sanitària de la població...» 
Bé, és clar, els asseguraran al poble del costat o tres pobles més enllà. I no és això el 
que estem demanant. Estem demanant equitat territorial, assistència sanitària i capa-
citat de la gent de Castellví de Rosanes per poder anar al seu metge de família amb 
proximitat, que és el que sempre hem defensat.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per defensar les esmenes presentades, en representació del 
Grup Republicà, té la paraula la senyora Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Bé, tornem una mica a una proposta no gaire diferent a l’altra 
que he defensat anteriorment.

Una proposta de resolució que parla de la necessitat d’ampliar l’horari en un ter-
ritori i, a més a més, de la necessitat d’incloure un pediatra al mateix, diguem-ne, 
CAP del municipi d’aquesta proposta de resolució.

Però jo crec que hauríem de ser responsables, com a diputats i diputades, en el 
sentit de quan demanem, i entenem que tots tenim regidors i regidores en els territo-
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ris i tots ens fan arribar les seves inquietuds i les seves propostes i el que necessita el 
territori..., però nosaltres també hem de fer un exercici de responsabilitat. I l’exercici 
de responsabilitat com a diputats i diputades és també saber una mica què és lo que 
es pot fer, què és lo que, diguem-ne, és possible aconseguir, què és possible aprovar 
perquè puguem portar-ho a terme i el que no és possible poder aconseguir.

Què vull dir, amb això? Lo que vull dir és que la realitat del país és –i la conselle-
ra també ho ha explicat en la seva compareixença en l’anterior comissió– la dificultat 
que tenim, per exemple, per trobar professionals. Motiu pel qual també ens va expli-
car que s’ha creat, diguem-ne, ja el Fòrum de Diàleg Professional, en el qual... Crec 
que és important que ho puguem explicar. No és un fòrum, diguem-ne, de diàleg de 
professionals que estarà tancat en el departament per elaborar respostes a les necessi-
tats que té el país, no. És un fòrum que vol sentir a tothom, vol fer partícip a tothom i a 
tot arreu. Perquè creiem que és l’única eina per poder detectar les necessitats, analitzar 
les diferents realitats i donar la millor resposta i adient a cada lloc i a cada territori.

Dit això, ens agradaria situar un altre element. I és que al municipi de Castellví, 
actualment, hi ha 135 infants entre zero i quinze anys, que tots, diguem-ne, tenen 
com a CAP de referència el CAP de Gelida, que està a sis quilòmetres i, a més a més, 
disposa, diguem-ne, de pediatra. Els recordo que la ràtio de pacient-professional és 
de 1.200 nens per pediatra. És a dir, entenem una mica la complexitat de la situació.

Per aquest motiu, i per altres, és a dir, perquè hi han recursos al voltant, hi han 
altres serveis que ja donen o ja ofereixen, diguem-ne, resposta a lo que vostès ens 
indiquen en aquesta proposta de resolució, nosaltres hem presentat esmenes, que, 
malauradament, no han estat acceptades, motiu pel qual anunciem ja que el nostre 
vot serà en contra.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té 
la paraula el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Jo segurament seré molt més sintètic i potser fins i tot pedes-
tre. Però, a veure, Castellví de Rosanes podria tenir una atenció sanitària més àmplia, 
amb més hores d’atenció i més serveis específics de pediatria? Sí, clar. Castellví de 
Rosanes té una atenció sanitària adequada a altres poblacions equivalents? També. 

Només li donaré unes dades que ens ha facilitat el departament, que és: del total de 
1.669 persones de Castellví de Rosanes assignades l’any 2019, només 908 estan assig-
nades a l’EAP de Martorell Rural, que és a la qual pertany Castellví de Rosanes. La 
resta de la població del municipi està assignada i atesa en altres equips d’atenció pri-
mària per lliure elecció de centre, principalment a l’equip de Sant Andreu de la Barca.

Per tant, amb el raonament que feia la companya Najat, jo també els acabaré dient: 
el departament es pot comprometre ara al que plantegen els dos punts de la proposta 
de resolució? No, ens sap greu, però no.

El departament es pot comprometre a garantir una bona atenció als serveis de Cas-
tellví de Rosanes, com proposaven les dues nostres esmenes no acceptades? Sí, però 
com que aquestes esmenes no han estat acceptades, lamentablement el nostre vot serà 
en contra.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias de nuevo, presidente. Y empiezo como antes. De nuevo, una vez más, 
una propuesta de resolución que pide unos servicios sanitarios adecuadamente dota-
dos para cubrir las necesidades de la población. En este caso, bueno, no es el Vallès 
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Oriental, estamos en el Baix Llobregat, estamos en Castellví de Rosanes, pero nos 
encontramos... Podría repetir casi íntegramente mi intervención anterior del punto 4, 
cambiando «camas de agudos» por «aperturas de centros cerrados durante los re-
cortes» o cambiando «Vallès» por «Baix Llobregat». Sería prácticamente lo mismo. 
No, no se están pidiendo incrementar horario –que se ha comentado aquí– como si 
pidieran más; se está pidiendo revertir recortes. 

Y claro que hay servicios «al voltant de la població» que... (Veus de fons.) Sí. Sí, 
sí, claro. «Al voltant». A ver, se está pidiendo devolverles lo que les corresponde. 
Y las cifras pues pueden utilizarse de miles de maneras. 

Sí, es cierto, no hay mucha población asignada a este CAP, es verdad. Claro, si 
primero cerramos horario, toda la gente que trabaja fuera se tiene que asignar al 
otro, porque, si no, no puede tener una adecuada conciliación entre su vida laboral 
y la posibilidad de asistir a un servicio que no sean los servicios de urgencias, que 
qué vamos a hablar de los centros de urgencias que se cerraron en todo el Baix Llo-
bregat durante la crisis.

Y yo soy del Baix Llobregat; de Viladecans. Sí, es cierto. El hospital de Vilade-
cans se está ampliando después de muchísimos años, sí. No todo... Claro, por cierto, 
un detalle que pueda parecer nimio a mí no me lo parece. La licitación de las obras 
se hizo durante el 155. Fue el 155 el que licitó las obras del hospital de Viladecans, 
que, por supuesto, ya estaba todo preparado, todos los planes, todo estaba hecho, solo 
faltaba la última firma. Lo había hecho el Govern, es cierto. Muchos años ahí: «No, 
no todo es ampliar.» Bienvenida sea la ampliación del hospital de Viladecans, pero 
el resto de pueblos del Baix Llobregat también merecen la atención que necesitan.

Estamos de acuerdo con la propuesta de resolución original y, viendo que no se 
han aceptado las enmiendas, votaremos a favor.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; gràcies. Doncs també en una línia semblant a la presentada anteriorment. És 
evident que en el dret d’accés a la salut de la ciutadania no podem assumir norma-
litzar la precarietat i l’escassetat en aquesta atenció, accedir i acceptar i normalitzar 
que hi ha desigualtat en l’accés a la salut en funció del lloc on una persona viu. 

També donar suport a les reflexions sobre que aquesta situació ve després d’anys 
de retallades i sembla, a vegades, excuses de mal pagador, quan des del Govern es 
diu que no és que siguin retallades, és que s’ha adequat a les necessitats de la pobla-
ció, quan la població el que està demanant és una altra cosa.

Per tant, nosaltres votarem a favor perquè creiem que l’atenció primària, bàsica, 
garantida a tot el territori és un dret fonamental al qual no podem renunciar.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Subgrup Parlamentari de la CUP, té la 
paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Nosaltres intentàvem o intentem aterrar també a la realitat del que ens 
trobem en algunes de les propostes de resolució que discutim. I hi ha un element 
que potser no li posem prou importància. En aquesta proposta de resolució es parla 
també de la pediatria, però hi ha un previ, que és que amb la realitat que tenen al-
guns municipis, si el pare o la mare no pot perquè no li reconeix el conveni col·lectiu 
el dret a acompanyar el seu fill al metge, doncs tenim un primer problema quan no 
quadren els horaris. I per tant també pensem això. L’afectació material que poden 
tenir determinades realitats.
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Segona qüestió. Nosaltres ens alegrem que no s’hagin acceptat les esmenes, per 
una qüestió molt senzilla també. Si anem a aterrar el que pot significar el planteja-
ment de criteris establerts a l’Enapisc, doncs ens n’hem d’anar a una altra localitat. 
I si ens n’anem a una altra localitat, la portaveu del Grup Republicà ha fet referència 
a Gelida, que no és de la comarca, però és limítrof amb el municipi. 

I, mirin, nosaltres no coneixem que hi hagi transport públic de Castellví de Ro-
sanes a Gelida, però sí que hem fet l’exercici d’anar a mirar quant temps es triga 
d’una localitat a una altra. El que ens surt és que es triga trenta minuts, per una car-
retera que no és una A-2, que veiem en la centralitat del Baix Llobregat, sinó que té 
uns determinats condicionants, i per tant que no ens sembla l’alternativa més adient 
de transport en vehicle privat durant trenta minuts.

I per tant, el que trobem en l’expressió concreta del que significaria acceptar aques-
tes esmenes, evidentment, és una alternativa que considerem que no és viable. 

I per tot això nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució en els termes 
que s’ha plantejat.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, té la paraula, en representació del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Sí, també en termes semblants, no? Entenem que cal fer un 
esforç per intentar adequar la prestació dels serveis sanitaris a les necessitats i a les 
possibilitats de la població. 

Hem posat, moltes vegades –ho hem fet avui en aquesta mateixa comissió–, en 
els temes d’equitat territorial, i per tant entenem que la demanda que fa la proposta 
de resolució és una demanda coherent, és una demanda que té sentit i, per tant, li 
donarem suport.

El vicepresident

Moltes gràcies. Entenc que ja ha explicitat el posicionament sobre les esmenes 
presentades, per tant podem anar a votació, senyora Escarp?

(Assumpta Escarp Gibert demana per parlar.) Sí, i tant.

Assumpta Escarp Gibert

No, per deixar clar que no acceptem les esmenes, perquè, a més, allò que deia 
el senyor Riera... Les dades no són el seu fort, senyor Riera, perquè vostè diu: «Un 
percentatge se’n va voluntàriament.» És clar, escolti, o te’n vas voluntàriament o no 
te’n pots anar. Per tant, marxes perquè vols o marxes perquè no t’atenen. 

També entre l’Idescat i l’ús de les dades, a vegades, també hem de ser tots plegats 
una mica seriosos.

El vicepresident

Molt bé. Doncs anem a votació.
Vots a favor?
Ciutadans, Partit Popular, CUP... Onze vots a favor.
Vots en contra?
Grups parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya. Són 10 vots en contra.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme 
250-00393/12

Continuem amb l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre un pla per a comba-
tre els fraus contra l’autisme. Té la paraula el grup proposant, el Grup Parlamentari 
de Ciutadans; té la paraula el senyor Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé; gràcies de nou, senyor president. Avui Ciutadans portem el tema de les esta-
fes, dels fraus, en aquest cas dirigits a l’autisme i dirigits a d’altres processos i ma-
lalties, per «embaucadors», per farsants. 

Gent, com per exemple, hem estat sentint en els darrers mesos, que diuen curar 
l’autisme amb clorit de sodi, amb una partícula anomenada MMS, una substància 
prohibida a Espanya expressament per l’Agència del Medicament. Gent, doncs, que 
afirma barbaritats com, bé, que l’autisme mata i està causat per bacteris i per  matèries 
pesants i que es dedica a fer conferències i xerrades, on arriben a afirmar que són ca-
paços d’erradicar la malària amb unes hores dels seus tractaments i que és bo consu-
mir un vas d’orina cada matí. És a dir, barbaritats sanitàriament aberrants.

I això són treballs i farsants que estan dirigint-se a població i a ciutadans que són 
vulnerables, que, a més a més, en moments complicats, doncs, poden creure les se-
ves afirmacions. I, en definitiva, estan posant en risc la salut dels afectats.

Sabem que tots els col·lectius a Catalunya, des de professionals, des del Departa-
ment de Salut, des de la Federació Catalana d’Autisme, és a dir, tothom ha alertat del 
perill de seguir les recomanacions d’aquests farsants. Però, tot i així, aquesta gent, 
desgraciadament, segueixen a Catalunya fent les seves comèdies. 

Sense anar més lluny, aquest cap de setmana hi ha hagut aquest esdeveniment, 
que, a més a més, s’ha titulat de «congrés». Un congrés suposadament, bé, de far-
sants, en aquest cas, en llocs de titularitat pública. I per tant, amb finançament, d’una 
forma o una altra, de tots els catalans, pagat per tots els catalans.

Per tant, una crida a que ningú dubti de la qualitat del sistema sanitari, que tots 
aquestos processos han d’estar tractats al sistema sanitari, que ningú dubti de l’efecti-
vitat, de l’eficàcia de les vacunes, i que qualsevol cosa que estiguin dient a la comuni-
tat, desgraciadament, per aquesta gent, doncs és falsa. Perquè nosaltres amb aquesta 
proposta el que volem fer és que hi hagi una societat informada, ben informada, i que 
la gent que està enganyant sanitàriament a la població no tingui lloc tampoc dintre 
del sistema.

Per tant, un pla efectiu per impedir que pugui haver-hi gent enganyant sanità-
riament a la població, en aquest cas afectada d’autisme, però també afectada d’al-
tres processos i, suposo, que aquests «embaucadors» doncs estan intentant lucrar-se 
amb això.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, per defensar les esmenes presentades, en representació del 
Grup Republicà, té la paraula la senyora Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Primer de tot, voldríem agrair la predisposició del diputat Jor-
ge Soler a l’hora d’acceptar l’esmena que li hem presentat, que no deixa de ser, di-
guem-ne, una esmena que millora una mica el text, i això ha de ser just el que ja està 
fent el departament. 

I, breument, dir que a nosaltres, igual que el departament, per lluitar contra qual-
sevol tipus de frau, i sobretot quan es juga amb la salut de la nostra ciutadania, ens 
hi trobaran sempre. Motiu pel qual, doncs, votarem a favor.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya, el senyor Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. De forma molt breu, reiterar els arguments que la diputada 
del Grup Republicà ha esmentat. 
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Agrair l’acceptació de l’esmena per part del Grup de Ciutadans. L’esmena està 
focalitzada en ressaltar la feina que ja s’està fent. El departament i el Col·legi de 
Metges i els col·legis professionals actuen i estan perseguint les pràctiques fraudu-
lentes. Com, de fet, en l’exposició de motius, el mateix Grup de Ciutadans esmenta. 
El Departament de Salut i la Federació Catalana d’Autisme i els col·legis professio-
nals han alertat del perill de seguir les recomanacions d’aquests farsants. Per tant, 
aquí em sembla que hi estem tots alineats amb que ja hi ha una feina evident que 
s’està fent.

Jo potser el que també m’agradaria fer..., jo en diria una mica de broma, eh? Dei-
xi’m dir al Grup de Ciutadans que l’exposició de motius té un punt sensacionalista: 
«Ronden per Catalunya “embaucadors” que estan anunciant que disposen de la cura 
de l’autisme amb clorit de sodi, una substància prohibida...» Vull dir que és una re-
dacció amb tipus una mica cinematogràfica, una mica sensacionalista i una mica 
literària.

Em sembla que estem d’acord que és un tema que s’ha de perseguir, que ja ho 
està fent el departament, i reitero l’agraïment en l’acceptació de l’esmena.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Poc més a afegir i, a més, crec –perquè acabo d’entrar– que han accep-
tat l’esmena.

L’única cosa que volia destacar, i no sé si s’ha dit abans –ja em disculparan si així 
ha estat–, però diu la proposta de resolució a la seva expressió de motius «fa mesos 
que ronden per Catalunya». Fa mesos i fa quatre dies. És veritat que s’està... Exacte. 
Dic que fa quatre dies en el sentit que fa quatre dies hi ha hagut la trobada aquesta 
una vegada més.

M’imagino que el departament –i em consta– intenta prohibir, sancionar, però jo 
crec que, en general, hauríem de buscar els mecanismes per ser molt més contun-
dents al voltant d’aquestes pseudociències i sobretot al voltant d’aprofitar-se de la vul-
nerabilitat, que jo crec que és el delicte més greu, si és que realment està tipificat com 
a delicte. Però, en tot cas, ja no només és un engany, un engany molt greu, sinó que és 
aprofitar-te de la vulnerabilitat de la gent en un moment determinat.

Per tant, donarem suport a la proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. La proposta que ens presenta Ciutadans, i que creiem que les esmenes 
afina una mica més, és una forma positiva d’abordar el frau que ha estat el parai-
gües de les medicines alternatives, que es dona sovint, i cal remarcar la importància 
de reforçar l’evidència científica en els tractaments, garantir la seguretat d’aquests 
a través dels organismes públics corresponents i informar amb rigor a la població, 
ja que aquestes serien les millors estratègies per evitar prendre riscos derivats del 
frau i de l’estafa.

El vicepresident

Moltes gràcies. I té la paraula ara, en representació del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, també en la mateixa línia de donar suport a la proposta de resolució.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Finalment, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, se-
nyor Soler.

Jorge Soler González

Sí; moltes gràcies, novament, senyor president. Bé, en definitiva, donar les gràci-
es per les vostres intervencions. També per les vostres propostes.

Senzillament, reconèixer que acceptarem l’esmena, encara que jo crec que ningú 
s’hauria d’equivocar. Desconec si el redactat és cinematogràfic o és literari, perquè 
en l’opinió d’aquest diputat que us parla, si amb la nostra intervenció, si amb la nostra 
feina aconseguim que almenys un sol pacient no sigui enganyat per aquestos frau-
dulents, per aquestos «embaucadors», crec que haurà pagat, i sobradament, el nostre 
esforç, la nostra feina.

Per tant, lluitem, lluitem plegats. Crec que avui ho aconseguirem, agraint a la 
diputada el seu interès en aquesta esmena. Però els grups que, a més a més, teniu 
possibilitats, perquè allà teniu els vostres alcaldes també, no permeteu que facin cine, 
que facin literatura en aquestos pobles, a llocs públics, llocs que paguem tota la ciuta-
dania, llocs que paguen els vostres alcaldes amb els impostos dels nostres ciutadans.

Per tant, si és cert, doncs tant de bo sigui cinema de ciència-ficció, tant de bo pu-
guem deixar tot això per a la literatura de ficció, però desgraciadament –com deia 
la diputada Escarp– això va ser aquest cap de setmana en llocs finançats amb diner 
públic. Per tant, tots els nostres esforços, crec que també els seus, per a erradicar 
fraus com aquestos.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Soler. 
Anem a votació.
Vots a favor?
S’aprova per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació 
de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar

250-00394/12

Continuem amb l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la promoció i el mi-
llorament de la formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar. Té la pa-
raula, en representació del grup proposant, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; gràcies, novament, senyor president. Avui Ciutadans porta a aquesta comis-
sió propostes de formació, de millora en la formació de la ciutadania en reanimació 
cardiopulmonar.

Com saben vostès, és un tema absolutament prevalent, moltíssima gent és vícti-
ma de cardiopatia isquèmica, amb un aturada cardíaca sobtada a Europa, a Espanya, 
i també, evidentment, doncs, a Catalunya.

Podem comprovar, i això cal felicitar-ho, que hi ha moltíssims aparells als espais 
públics amb desfibril·ladors automàtics. Aquesta és una feina que s’ha fet, que s’ha 
fet molt bé, que cal reconèixer i posar en valor perquè realment és una disposició, és 
un sistema que salva vides i, per tant, hem d’avançar un pas més, i aquest pas està 
demostrat a tot Europa que és que la gent del carrer no professional tingui coneixe-
ment per millorar la supervivència fent reanimació cardiopulmonar.

I aquesta proposta va encarada a la millora en la formació de la reanimació 
cardiopulmonar pràcticament transversal, a tot arreu. Volem portar la reanima-
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ció cardiopulmonar a tot el conjunt de l’Administració de la Generalitat, als seus 
treballadors, als seus representants, i traslladar-ho, a poc a poc, i progressivament, 
a tota la ciutadania.

Per tant, en definitiva, més formació en reanimació, tant en adults com en nens, 
a tot arreu, perquè volem gent disposada i preparada per a salvar vides.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula, per defensar el posicionament sobre les esmenes 
presentades, en representació del Grup Republicà, la senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Agrair que el Grup de Ciutadans ens hagi acceptat les esmenes. 
Jo crec que compartim que la formació sempre treballa en positiu davant de qualsevol 
àmbit. Agraïm també les paraules d’agraïment de tot el desplegament que s’ha fet fins 
aquest moment. Per tant, demostra que el Govern hi té implicació i que va treballant 
per avançar.

Crec que les esmenes milloren o engloben tota aquesta proposta que hi havia so-
bre la taula, que la contextualitzen, també, amb totes aquelles eines i amb aquells 
formats que ja existeixen per seguir avançant cap a aquesta fita, i no ja tant només 
amb la recuperació del suport vital, sinó també amb primers auxilis. Com més for-
mació, com més anticipació, com més coneixement que tinguem cadascú de la nos-
tra salut i com intervenim en segons quines situacions, és un bé col·lectiu que hem 
de cuidar i hem de treballar.

Per tant, agraïts perquè sigui una PR constructiva, una PR on Ciutadans hagi treba-
llat en equip, que crec que això sempre suma i realment fa un país millor per a tothom.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya, té la paraula el senyor Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. No caldria afegir massa res més al que ja ha dit la companya 
Anna Caula, del Grup Republicà.

El dia 16 d’octubre és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Aturada Car-
díaca. Per tant, ni que sigui per coincidència de dates, doncs, també és interessant 
remarcar-ho.

Les esmenes, com deia Anna Caula, milloren, engloben i contextualitzen. En el 
sentit de la PR anterior, fa focus no només en els treballadors, sinó que s’obre això a 
ciutadania. Fan focus, les esmenes, en el molt que ja s’ha fet, bé sigui per cursos de la 
direcció general o el que disposa la mateixa Llei de prevenció de riscos, o els cursos 
de prevenció dels serveis propis de la Generalitat, o bé per la campanya de territoris 
cardioprotegits que tenim a Catalunya, o bé per la mateixa instal·lació de desfibril-
ladors. O fan focus, les nostres esmenes, en millorar petits retocs, matisos, com ara 
introduir que els cursos no siguin sempre dins del marc del Consell de Relacions La-
borals. Val la pena fer PRs de millora per al conjunt de la població.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Poca cosa a afegir. Crec que està bé també la negociació que s’ha fet amb l’ac-
ceptació de les esmenes.

I només manifestar el nostre vot favorable i reiterar una cosa que jo crec que ha 
dit el diputat Soler que és molt important: que és que cal formar en salut, i cal formar 
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en salut a tota la població. I aquesta és una assignatura pendent, fins i tot si mirem les 
dades, no?, que ell reflecteix la posició d’Espanya respecte a altres països, com Suècia 
o països europeus, en la qual hi ha una formació en salut molt més adequada.

Aquesta és una assignatura pendent i jo crec que en això és en el que hauríem 
de treballar.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Ens afegim al que ja s’ha dit. És una proposta interessant, per-
què, a més a més, està basada en experiències d’altres països on ja s’ha fet i ha donat 
bons resultats. 

Per tant, ens hi sumaríem i hi votaríem a favor.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara té la paraula, en representació del Subgrup del Partit Popu-
lar, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; també per anunciar el nostre suport a aquesta proposició.

El vicepresident

Molt bé. Finalment, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la parau-
la el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; gràcies, president. Sí, per reconèixer la gran millora que crec que fan al re-
dactat les vostres aportacions, les vostres esmenes i, per tant, en conseqüència, un 
tema tan important com el que ens ocupa no pot merèixer res més que acceptar-les 
i agrair, doncs, la vostra feina.

El vicepresident

Moltes gràcies. (Assumpta Escarp Gibert demana per parlar.) Senyora Escarp...

Assumpta Escarp Gibert

No, president. Abans de la votació, comunicar que hem substituït a la diputada 
Marta Moreta pel diputat Carles Castillo.

El vicepresident

Moltes gràcies. (Gemma Espigares Tribó demana per parlar.) Senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Perquè consti també la substitució del diputat Civit per la diputada Laïlla.

El vicepresident

Moltes gràcies.
Bé, doncs; ja assabentats de les substitucions, anem a votació.
Vots a favor?
Queda aprovada per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
dels professionals de la Xarxa Santa Tecla

250-00403/12

I anem ja al darrer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el millora-
ment de les condicions dels professionals de la Xarxa Santa Tecla. Té la paraula pel 
grup proposant, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Carles Castillo. 
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Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Tornem a demanar avui revertir retallades. 
Tornem a demanar esforç, més esforç públic en sanitat, concretament a l’atenció pri-
mària de Torredembarra, Vila-seca, Llevant, el Vendrell, l’Arboç i Calafell.

Avui posem damunt de la taula la desesperació dels professionals i de les pro-
fessionals de la Xarxa Santa Tecla que afecta a totes aquestes poblacions que he dit. 
Veuen aquests professionals i aquestes professionals com porten deu anys de reta-
llades, de manca d’inversions sostingudes a la xarxa sanitària, una xarxa que dona 
servei, com dic, a desenes de milers de persones.

Veuen com han de substituir aquesta manca de suport polític, econòmic i insti-
tucional amb el seu esforç personal, amb la seva dedicació i, de vegades, fins i tot 
amb el seu sacrifici.

I malgrat les renúncies familiars, la dedicació professional i l’esforç personal, el 
servei públic ja s’està veient afectat. Podem concloure que no s’està podent actual-
ment donar una atenció adequada als pacients.

Es diu que s’està contractant personal, en general, i que l’ampliació del CAP Tor-
redembarra, concretament, està en marxa. És veritat, sabem de reunions entre l’ajun-
tament i el CatSalut. Sabem que hi ha bona predisposició per cedir terrenys adequats 
per al CAP ampliat, però res no s’acaba de veure. Les converses per ampliar el CAP 
semblen en un punt de paràlisi i la contractació que es diu que s’està fent no es nota 
gaire encara.

La realitat és que seguim amb les retallades ja fa més de deu anys i que la volun-
tat d’ampliar personal i serveis no és suficient per millorar la qualitat assistencial.

Per cert, vull també deixar molt clar que aquesta proposta teníem la intenció ini-
cial de retirar-la, i així ens vam comprometre amb la idea de presentar-ne una de con-
junta amb tots els grups polítics, tal com es va fer amb una moció a l’Ajuntament de 
Torredembarra, perquè creiem que amb qüestions com aquesta no importa la medalla 
que cadascú hipotèticament es pugui apuntar, sinó que importa el resultat. I  crèiem, 
tots plegats, que valia la pena anar junts.

Hem restat molt de temps esperant, a l’espera de moviments, sobretot –ho dic 
amb «carinyo», però és tal qual– amb els grups que donen suport al Govern, i com 
que no he vist moviment, doncs hem mantingut la proposta i avui la presentem en 
aquesta comissió.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula ara, per defensar les esmenes presentades, en repre-
sentació del Grup Republicà, el senyor Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat Esteller

Gràcies, president. Primer que res, volem agrair al Grup Socialistes i Units per 
Avançar, i a Assumpta Escarp, que hagin acceptat les dos esmenes que els vam co-
mentar. La primera, que era en la línia de contribuir a la millora de la qualitat as-
sistencial, donat que ja el 2017 va entrar... (Veus de fons.) Bé, era esta, i fer-ne el 
seguiment. Dos conceptes, no? Era contribuir en lo sentit de que el 2017 ja va entrar 
en vigor un nou indicador socioeconòmic que, de fet, per a tot lo que és la xarxa 
suposava una assignació addicional d’uns 2 milions i que s’anirien aplicant i imple-
mentant progressivament fins al 2020. I que, de fet, de les sis àrees que gestiona ja 
implica, des del 17, un augment a cinc d’elles. I, per tant, dèiem que és important i 
coincidim amb el que vostès proposaven, no? 

I, per altra banda, també fer el seguiment de l’actualització de les retribucions de 
la plantilla, donat que, especialment, s’hauria de posar èmfasi en la negociació d’es-
te conveni, donat que no es pot incidir directament en les condicions dels treballa-
dors.

Per això votarem a favor i us agraïm que hagueu acceptat l’esmena.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només per reiterar que, una vegada acceptades les esmenes 
presentades per ambdós grups parlamentaris, i atès que el diagnòstic de la situació 
és coincident amb qui proposa la proposta de resolució, votarem a favor de la pro-
posta.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; des de Ciutadans, donem recolzament, eh?, a totes les propostes. Especial-
ment, com sap el diputat, jo personalment m’he desplaçat sovint a donar-vos suport 
al territori cada vegada que feu accions vinculades amb el sistema sanitari, amb sa-
lut, i en aquest cas, en concret, doncs als professionals de la Xarxa Santa Tecla. 

I per tant, la nostra posició respecte a la reversió de les retallades, en la millora 
i a tots els serveis, que som plenament conscients que necessiteu, teniu tot el nostre 
suport. I per tant, doncs, el nostre vot favorable a l’escrit en la forma que vosaltres 
l’heu fet.

Ara, a no ser que m’expliqueu ben bé el que esteu fent acceptant aquesta esme-
na..., per començar, perquè tampoc no entenc, eh?, el redactat, si és que és de modi-
ficació del text íntegre el que voleu fer. Però, bé, en tot cas, voldríem un aclariment, 
eh?, de què vol dir aquesta esmena i en quina situació millora les propostes, que es-
tic plenament convençut que els ciutadans i els treballadors, en aquest cas de Santa 
Tecla, necessiten.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Trobem, de nou, una resolució que reclama millores, molt ne-
cessàries, en l’atenció primària de salut. I per nosaltres és, evidentment, una prioritat 
perquè és la part del servei que millor resol i pal·lia les inequitats socials o territo-
rials, i per això s’ha de garantir a tot el territori la igualtat d’accés. 

Però la veritat és que és evident que les millores a la primària passen, sí o sí, per 
millores laborals, tant en condicions i sous com en dotació de professionals. Si vo-
lem millorar el servei cal posar recursos per a garantir més professionals i que es-
tiguin pagats dignament. Per tant, nosaltres estaríem a favor de la resolució sempre 
que incorpori això. I esperem, perquè tampoc ens ha quedat massa clar com queda 
finalment, que amb l’acceptació de les esmenes no s’estigui rebaixant aquests requi-
sits per realment garantir una bona atenció de primària.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar que donarem suport a aquesta proposta de resolu-
ció. 

Però també em permeto cridar l’atenció sobre un aspecte que veiem a l’exposició 
de motius i després s’escapa dels acords, i que sovint ens passa desapercebut, però 
que és tan important i que comença a ser ja més important i més urgent. 
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És a dir, no es tracta només de tenir més professionals, no es tracta només de tenir 
professionals ben pagats, amb condicions de treball dignes, sinó que també es tracta 
de tenir els equipaments en condicions. I això, sovint... Els equipaments de tots els 
sentits, eh?, des d’infraestructures fins als equipaments mèdics en bones condicions. 
Perquè també s’ha patit retallada en aquest aspecte, i també caldrà revertir aquesta 
situació.

I a mesura que passa el temps, doncs aquests equipaments es van envellint, i per 
tant «apremiarà» la seva renovació. Volia posar l’accent sobre aquest aspecte perquè 
està citat, precisament, en l’exposició de motius, encara que després s’escapa dels 
acords.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment, per explicitar el posicionament sobre les esmenes 
presentades, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Bé, jo, humilment, no acabo d’entendre alguns dels comen-
taris. Jo l’esmena l’entenc, simplement, i l’hem acceptat, perquè enteníem que mi-
llorava el text, perquè posava l’èmfasi en la millora del servei públic, i el mitjà per 
aconseguir-ho és mirar les condicions laborals dels treballadors. No és la finalitat 
només millorar les condicions dels treballadors, sinó que la finalitat és millorar el 
servei assistencial, a través de lo altre. I, per tant, com posava l’èmfasi en la millora 
del servei públic, doncs hem cregut adequat acceptar l’esmena.

I, dit això, donada aquesta explicació, agrair l’esforç, a tots els grups, que feu. Jo 
crec que valia la pena, en fi, votar-la tots conjuntament.

Gràcies.
(Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.)

El vicepresident

Senyora Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

Sí, jo entenc que el que comentes és cert, però també hi ha una diferència signifi-
cativa entre «garantir l’actualització dels sous» i «fer el seguiment de l’actualització». 
«Garantir» és una cosa, «fer seguiment» n’és una altra. Entenc que és per això que 
ens provoca dubtes, és el que suposo.

El vicepresident

Sí, no entrem ara en un debat. En tot cas, ha explicitat el posicionament i aclari-
ment respecte a les esmenes presentades. Anem a votació.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat dels presents.
I, acabat ja el darrer punt de l’ordre del dia, donem per acabada la sessió. Agrair-vos 

l’agilitat, i també el bon to. 
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i sis minuts.


	Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida 
	250-00404/12

	Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona
	250-00380/12

	Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental 
	250-00384/12

	Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per al càncer de cap i coll
	250-00391/12

	Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes 
	250-00392/12

	Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme 
	250-00393/12

	Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
	250-00394/12

	Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de la Xarxa Santa Tecla
	250-00403/12


