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Comissió de Salut
VIII legislatura / Quart període / Dijous, 15 de maig de 2008
Comissió de Salut
Presidència
de l’H. Sra. Carme Figueras i Siñol
Sessió núm. 19
SESSIÓ NÚM. 19
La sessió s'obre a . Presideix la Sra. Figueras i Siñol, acompanyada
del vicepresident,
Sr. Postigo i Garcia, i del secretari Sr. Crespo i Llobet. Assisteix la
Mesa la lletrada
Sra. Casas i Gregorio.
Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Borràs i Solé, Sr.
Dilmé i Vert, Sra.
Fortuny i Torroella, Sra. Laïlla i Jou, Sra. Miranda i Torres, Sra.
Renom i Vallbona i Sr.
Sancho i Serena, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Estruch
Mestres, Sra.
Figueras i Siñol, Sr. Martínez Medina, Sra. Mieras i Barceló, Sr.
Rañé i Blasco i Sra.
Segú Ferré, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Bertran
Arrué, Sr. Bosch
Cuenca, Sr. Carrillo Giralt, Sr. Quera i Carré, pel G. P. d'Esquerra
Republicana de

Catalunya; Sr. López i Rueda i Sra. Pajares i Ribas, pel G. P. del
Partit Popular de
Catalunya; Sra. Clavell i Nadal i Sr. Postigo i Garcia, pel G. P.
d'Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Sr. Domingo
Domingo, pel G. Mixt.
Assisteix/-en a aquesta sessió...
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
41. Sol.licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la
consellera de
Salut sobre la crisi de la Quinta de Salut l'Aliança (tram. 35400134/08). Sr. Francesc
Sancho i Serena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Debat i votació de la
sol.licitud de sessió informativa.

43. Sol.licitud de compareixença d'Eduardo Espagnolo de la Torre,
president del
Consell d'Administració de la Quinta de Salut l'Aliança, davant la
Comissió de Salut
perquè informi sobre la crisi de l'entitat (tram. 356-00298/08). Sr.
Francesc Sancho i
Serena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la sol.licitud
de compareixença.

Sol.licitud de sessió informativa
de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la crisi de
la
Quinta de Salut l'Aliança (tram. 354-00134/08)
Sol.licitud de compareixença
d'Eduardo Espagnolo de la Torre, president del Consell
d'Administració
de la Quinta de Salut l'Aliança, davant la Comissió de Salut perquè
informi sobre la crisi de l'entitat (tram. 356-00298/08)

I passaríem ara a la 41 i a la 43 que fan referència a la Quinta de
Salut l’Aliança.
El senyor Sancho té la paraula.
El Sr. Sancho i Serena
Gràcies. Suposo que en aquest tema tornarem a parlar de
Montesquieu, i
precisament no hi ha un altre tema que em vagi millor. Jo entenc
que quan en aquest
tema hi han derivades jurídiques, les derivades jurídiques ja se
substantivaran i ja es
veuran i ja es discutiran i ja es resoldran allà on s’hagi de resoldre;
però a nosaltres
ens preocupa una cosa que és, que ha aparegut públicament una
sèrie d’informacions
que no donarem ni per certes ni per desmentides, perquè em
sembla que la situació
és aquesta, i entenem que valdria la pena que s’expliqués en
aquesta cambra quina
ha sigut l’actuació que s’ha portat a terme a la Quina l’Aliança. Entre
altres coses,
perquè a nosaltres ens crida l’atenció una qüestió, és a dir, si en un
moment
determinat hi ha un interventor nomenat per la Generalitat per tal de
regularitzar
determinades situacions a l’Aliança, es donen per regularitzades,
s’aixeca la
intervenció i, per tant, entenem que realment, doncs, tot el que
havia passat estava
donat per bo i regularitzat. I ara, en aquests moments ens trobem
que torna a
ressorgir precisament aquest tema quan el president de l’Aliança,
del Grup l’Aliança
és el que havia estat interventor. Com a mínim, entenem que
políticament aquí hi ha
alguna cosa a explicar, ens agradaria que se’ns expliqués la
situació política, com ha
vingut i com ha evolucionat tot això i, per tant, demanem aquesta
compareixença, al
marge, evidentment, de qualsevol situació jurídica i, ja dic, tornem a
ressuscitar
Montesquieu.
Gràcies.

La presidenta
Gràcies, Senyor Sancho. La senyora Segú té la paraula.
La Sra. Segú i Ferré
Gràcies, senyora presidenta. Doncs, ressuscitem-lo. El nostre grup,
els grups que
donen suport al Govern estimem que un cas, que està en aquest
cas, sota intervenció
judicial no és l’idoni que pugui comparèixer aquí la consellera a
parlar d’això, entre
altres coses perquè no es té la informació. Jo el que sí li puc
recordar, com vostè sap
molt bé, que la policia judicial, d’ofici, a través de la Fiscalia
Superior de Catalunya va
requerir tot un seguit de documentació de l’any 2004, al CatSalut,
que li va ser
proporcionada, i des d’aquí està fent les seves investigacions de
caràcter intern i, per
tant, no tenim coneixement de cap més informació que aquesta que
l’hi esmentem en
aquest moment.
Per altra banda, la Subdirecció General de Valoració i Inspecció
d’Assistència
Sanitària, també està duent una inspecció, que quan tinguem els
resultats de la
inspecció, indubtablement no dubtarem en compartir-los amb el seu
grup. Però, avui,
entenem que, per una banda, allò que està sobre secret judicial no
ens podem
pronunciar i, per altra banda, creiem que no és prudent, en aquest
cas, la
compareixença, les dos compareixences esmentades, tot i que en el
seu dia quan la
informació sigui pública o el departament tingui informació, no es
pugui, en aquest
cas, comentar en aquesta cambra, perquè com sap vostè la voluntat
de la consellera
en aquests temes i en d’altres és de total transparència, cosa que
nosaltres
compartim plenament.

Moltes gràcies.

La presidenta
Gràcies.
Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Quedaria rebutjada per 12 vots en contra i 10 vots a favor.

