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CiU i PSC avalen al Ple les
conclusions de la comissió de salut
La resta de grups ha criticat el "pacte de silenci" sociovergent, tot i que ERC s'ha
abstingut en totes les votacions
El ple del Parlament votant una de les conclusions de la comissió d'investigació sobre Salut Foto: ACN

Les conclusions de la comissió d'investigació en l'àmbit sanitari han quedat aprovades gràcies a
l'acord entre CiU i PSC. Un pacte novament criticat per la majoria de grups parlamentaris, perquè
s'absté d'entrar al fons de les presumptes irregularitats que han afectat la sanitat catalana. La
federació nacionalista i els socialistes han recordat que els quatre casos que s'han investigat
tenen processos judicials oberts i que serà allà on es determinaran les responsabilitats pertinents.
La resta de grups s'han mostrat decebuts en haver perdut una "oportunitat única" per resoldre
les disfuncions de la sanitat pública. Tot i les crítiques, ERC s'ha abstingut i el PPC ha votat a
favor en alguns punts.
La majoria de propostes que han quedat aprovades aposten per buscar més mecanismes de
transparència, impulsar un codi ètic, millorar la regulació d'incompatibilitats i millorar els estàndards
de confiança dels ciutadans en el model sanitari català. Ara bé, es defineix el sistema català com un
model d'èxit i no es reclamen responsabilitats per algunes de les presumptes irregularitats que
han detectat els organismes reguladors, com la Sindicatura de Comptes o l'Oficina Antifrau. Els
quatre casos en què es va centrar la comissió van ser: la relació entre el Servei Català de la Salut, el
Consorci de Salut i Social de Catalunya i el Grup Serhs; l'Ajuntament de Reus i el Grup Innova; la
gestió de l'Hospital de Sant Pau; i la gestió de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, tots quatre
afectats per casos de presumpta corrupció i mala gestió.
ICV-EUiA, C's i CUP han estat els únics en rebutjar completament les conclusions en considerar
que s'havien pervertit les conclusions. El diputat d'ICV-EUiA Marc Vidal ha afirmat sentir
"vergonya" i ha denunciat un "pacte de silenci" entre CiU i PSC, amb la connivència del PPC. "El
Grup Innova ha pagat sous exorbitants, ha abonat serveis no realitzats i el seu màxim dirigent
(Josep Prat) ha estat movent-se constantment entre les portes de la sanitat pública i la privada.
Al Consorci Sanitari de Catalunya i el grup Serhs s'han produït irregularitats i tracte de favor cap a
les empreses del seu director, Ramon Bagó. A l'Hospital de Sant Pau s'han perdut o han canviat
de mans grans quantitats de diners públics. I també al consorci Selva-Maresme. Això ha existit
per més que hi hagi partits que facin el paper d'estruç i diguin que aquí no ha passat res".
C's s'havia marcat tres objectius en la comissió d'investigació. "posar llum sobre les actuacions
irregulars; establir responsabilitats polítiques; i proposar mesures que impedissin repetir aquestes
actuacions". El diputat José Manuel Villegas ha assegurat que no s'han complert cap dels
objectius perquè "la majoria CiU-PSC ha pervertit les conclusions". Amb el vot en contra, Villegas
ha volgut deixar clar que C's no serà còmplice d'aquesta "farsa".
Pel que fa a la CUP, la diputada Isabel Vallet ha denunciat "un pacte de no agressió" entre CiU i
PSC. Vallet ha recordat a les dues formacions que, malgrat el seu "pacte de silenci", la
ciutadania "veu les imputacions i llegeix els diaris" i, per tant, té prou informació per dubtar de la
gestió que uns i altres han fet al capdavant de la sanitat. Segons ella, gràcies al gran volum
d'informació i a les nombroses compareixences -"malgrat que se n'hagin vetat algunes"-, ha
quedat demostrat que han estat habituals "les adjudicacions de contractes a empreses propietat
dels responsables de la sanitat pública, la contractació d'amics i familiars per ocupar càrrecs
públics, el pagament de dietes i comissions no justificades, els luxosos sous dels càrrecs
públics, les contractacions il·legals, els pagaments desorbitats i la manca d'informació i
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transparència".
ERC s'ha abstingut a tot el dictamen
La diputada d'ERC Alba Vergés ha estat molt crítica amb el dictamen de la comissió. "Si algú
havia perdut la confiança no la recuperarà amb aquestes conclusions", ha sentenciat durant la seva
intervenció al Ple. Segons ERC les conclusions no donen resposta a cap de les irregularitats
concretes detectades en el sistema sanitari català i simplement fan una descripció general del
model "sense una mínima autocrítica". Vergés ha destacat que la salut és un tema de país i que,
per defensar-la, cal actuar per "fer net" en un model que s'ha demostrat mancat de control i
transparència. Els republicans, però, han decidit no votar en contra i s'han abstingut en compartir
bona part de les intencions que recullen les conclusions.
El PPC reclama un canvi profund de model
El PPC, per la seva part, ha opinat que la comissió d'investigació ha nascut "amputada", perquè el
que calia realment era "canviar el règim sanitari amb una alternativa que prioritzi la despesa: res
en estelada i tot en salut". "Desmunti'n l'estructura d'estat, aquest ha de ser un servei públics
dels ciutadans, i no del 'Moviment'", ha reclamat el diputat popular Jordi Roca, que ha apostat
per una sola autoritat sanitària i un assegurador universal. "Cal treure greix. Massa estructures,
massa gent contractada que no fa res, que es dediquen a l'estelada, als informes fraudulents, a
muntar empreses i si triomfen són uns 'cracs' i si no ho paguem tots", ha criticat. Els populars han
votat en contra de la majoria dels punts, tot i que puntualment han donat suport a alguns dels
articles.
CiU i PSC uneixen forces
Pel que fa als partits que han votat a favor de les conclusions, el diputat del PSC Jordi Terrades
ha reconegut que existeix confusió en l'aplicació de les normatives i que hi ha possibles
incompliments d'incompatibilitats i de conflicte d'interessos, però ha subratllat que les conclusions
d'aquesta comissió "no poden ser interpretades com a interferències amb la justícia, que serà
l'encarregada de discernir, a la vista de les lleis, les possibles responsabilitats o no". "Som del
parer que el procés segueixi el seu curs i que totes les institucions exerceixin les seves funcions,
que són diferents, les de la Sindicatura de Comptes, les dels tribunals i les del Parlament", ha
conclòs.
El diputat de CiU Albert Batet ha lamentat que alguns partits mantinguin el mateix discurs inicial
sense fer cap cas a les compareixences. "N'hi ha que volen construir veritats sobre mentides, i
sobre mentides no es poden construir les veritats", s'ha queixat Batet. Tot i que també ha
aprofitat per recordar que l'actual Govern no té cap responsabilitat en els quatre casos concrets
analitzats, ja que governava el tripartit, ha defensat que "són els jutges els que han de dir qui és
innocent i qui no". En tot cas, ha demanat no generalitzar i ha defensat el sistema de salut català,
una "estructura d'estat i un pilar bàsic de l'estat del benestar".
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