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SESSIÓ NÚM. 23
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; Sr. Casajuana i
Pladellorens, Sra.
Estruch Mestres, Sra. Figueras i Siñol, Sr. Martínez Medina, Sra.
Mieras i Barceló, 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...
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. 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. 354-00190/08).
Sr. Francesc
Sancho i Serena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Debat i votació de la sol.licitud de sessió informativa.
2. 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.
356-00356/08). Sr. Francesc Sancho i Serena, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la sol.licitud
de compareixença.
La presidenta
Bon dia, senyors diputats i senyores diputades, iniciem la sessió.
Sol.licituds de sessió informativa amb la consellera de Salut sobre la
crisi de la
Quinta de Salut L'Aliança (tram. 354-00190/08) i de compareixença
d'Eduardo Espagnolo de la Torre, president del Consell
d'Administració de la Quinta de Salut L'Aliança, perquè informi
sobre la crisi de l'entitat (tram. 356-00356/08)
En primer lloc, si els sembla correcte, substanciaríem el punt 1 i 2
de l’ordre del dia conjuntament, encara que la votació la féssim per
separat. La primera sol.licitud, el punt número 1 seria sol.licitud la
de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de
Salut sobre la crisi de la Quinta de Salut L'Aliança, i la segona és
lasol.licitud de compareixença del doctor Eduardo Espagnolo de la
Torre, president del Consell d’Administració de la Quinta de Salut
L'Aliança, davant d’aquesta Comissió perquè informi sobre la crisi
de l’entitat. Per explicar aquesta sol.licitud de... (Veus de fons.) Per

explicar aquesta sol.licitud de compareixença, i ara li donaré la
paraula, té la paraula el senyor Sancho. Però en primer lloc, em
recorda la lletrada i amb tota la raó que hauríem de comunicar les
substitucions. Hi ha alguna substitució per part de Convergència i
Unió? El Sr. Sancho i Serena Sí, el senyor Joan Morell substitueix el
diputat Xavier Crespo. La presidenta Moltes gràcies. El Sr. Sancho i
Serena I la Marta Alòs a l’Anna Miranda. (Veus de fons.)
La presidenta I l’Anna Figueras..., la senyora Anna Figueras
substitueix...? (Veus de fons.) La senyora Rosa Fortuny. El Grup
Socialista? Tots són titulars, amb alguns nous titulars a la comissió
a qui donem la benvinguda. I per part del Grup d’Esquerra
Republicana, alguna substitució? Em sembla que ja no n’hi ha cap
més. D’acord, moltes gràcies, doncs. Ara sí, passaríem, doncs, a la
defensa d’aquestes peticions de compareixença per part del senyor
Sancho. El Sr. Sancho i Serena Gràcies, senyora presidenta.
Senyores i senyors diputats, hola, molt bon dia. Aquesta sol.licitud,
de fet, ja l’havíem fet en una altra ocasió en aquesta mateixa
comissió i a mi m’agradaria explicar per què tornem a portar-la, què
és el que hi ha de nou i què és el que ens porta a insistir en la
compareixença, tant de la consellera com del doctor Eduardo
Espagnolo. Què hi ha de nou? Mirin, senzillament l’evolució dels
fets ha anat cap on nosaltres ja
havíem anunciat que podia anar i no ens hagués agradat que
anés..., és a dir, un tema que ha fet cap a la fiscalia, realment
evoluciona en un sentit més bé negatiu, en tant i en quant les
sospites, que continuen sent sospites i, per tant, no estan encara...,
perquè encara no estan jutjades, sí que van agafant cos i sí que van
agafant forma. Jo tinc aquí un document on sembla que s’explica
clarament el per què de la nostra actitud, el per què de la nostra
insistència en explicacions. És un document on l’encapçalament va
al jutjat de Tortosa i diu «El fiscal, a l’empara de l’article 3.4 l’Estatut
orgànic del Ministeri Fiscal i l’article 269 de la Llei d’enjudiciament
criminal, interposa denúncia pels següents fets.» No els explicaré
les fets, ja els coneixen, són una sèrie de fets que, com a mínim,
introdueixen elements de sospita quant a la gestió de la Clínica
L’Aliança. El que em sembla greu i pel que nosaltres demanem la
compareixença, tant de la consellera com del senyor Eduardo
Espagnolo, és perquè hi ha una afirmació que fa el mateix fiscal que
diu «Totes aquestes actuacions...» que, hi insisteixo, no descriuré,
però que sí que tenen determinats qualificatius jurídics, «Totes
aquetes actuacions, la direcció de la clínica les realitzava amb el
consentiment del Servei Català de la Salut.» I després acaba dient
que aquests fets podrien ser constitutius d’un delicte d’estafa, d’un

delicte de falsificació i d’un delicte de malversació de cabals públics.
Em sembla que, al marge de la dimensió jurídica, quan hi ha una
afirmació que diu que això es feia amb coneixement de la direcció...,
no només de la direcció de la clínica, sinó del mateix Servei Català
de la Salut i amb el seu consentiment, això requereix una explicació
política, i una explicació política urgent. Hi insisteixo, no només
jurídica, política. Jo vull recordar que la clínica L’Aliança ha estat
intervinguda dues vegades, que es va nomenar el senyor Eduardo
Espagnolo administrador únic i que era que havia de garantir
precisament, no només una correcta gestió de la clínica, sinó
eliminar qualsevol ombra de sospita. Quan s’aixeca la intervenció,
se suposa que és perquè aquesta ombra de sospita, perquè
aquesta obra que planejava sobre la gestió de la clínica, havia
desaparegut, havien ficat ordre i, per tant, tots podíem estar
tranquils que aquesta gestió es portava correctament. Lluny d’això,
el senyor Eduardo Espagnolo acaba sent el màxim responsable una
vegada aixecada la intervenció de la Clínica L’Aliança, hi ha qui diu
«Li han donat la Clínica de L’Aliança a l’interventor.», d’una manera
molt gràfica això ens col.loca davant d’una decisió política com a
mínim insòlita, com a mínim no gaire habitual. I després d’aquesta
decisió política ens robem amb aquest document del fiscal. Em
sembla que necessitem explicacions polítiques, no creiem que això
es pugui substanciar, dient que està [#] judici i que aquí no passa
res. Jo els recordo que molts de vostès ens deien que un dels seus
element identitaris era lo de les mans netes, doncs avui tenen
ocasió de demostrar-ho. Els recordo que el mateix president de la
Generalitat ens demanava rigor, diligència, eficàcia, eficiència,
transparència i connexió amb el ciutadà. El president de la
Generalitat, entenc que quan feia aquest discurs el feia reclamantnos a tots nosaltres una responsabilitat que hem d’exercir, perquè si
ho feia senzillament per a quedar bé, és un discurs buit de contingut
que en una situació com la que viu el nostre país, acaba sent molt
perillós fer discursos, dir allò que no es creu i acabar fent allò que
no es diu. Per tant, jo els ho demanaria, que siguin responsables i
votin favorablement per a la compareixença tant de la consellera
com el doctor Eduardo Espagnolo, perquè entenem que
políticament ens haurien de donar explicacions i fóra bo que ens les
donessin en el sentit de tranquil.litzar la cambra i els ciutadans i que
ens poguessin donar garanties que allò que és un sospita que darà
en sospita i no acabarà sent un fet provat. Per tant, esperem el seu
vot favorable, gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Sancho. En nom dels tres grups de l’entesa,
té la paraula la diputada senyora Segú.
La Sra. Segú Ferré
Gràcies, senyora presidenta. Miri, com deia el senyor Sancho a
l’exposició, l’any 2002 l’entitat a la que ens referíem, L’Aliança, va
estar subjecte a mesures de control especial des del dia 14 de març
del 2002 amb el nomenament de successius administratius
provisionals que substituïen en aquest cas i constituïen l’òrgan de
govern de la mutualitat. Aquesta mesura fa deixar d’estar sense
efecte a partir de la data 20 de desembre del 2006. Aquests serien
una mica els antecedents anteriors a aquests fets que avui
comentava aI respecte a la seva intervenció, senyor Sancho, vostè
ha començat parlant de..., i ha utilitzat dues paraules: sospites,
sembla que. De fet coincideixo amb vostè. En aquest moment
poden haver-hi sospites i pot semblar que, en aquest moment.
Permeti’m que faci una mica d’història de relat dels fets fins a la
data d’avui. A principis de l’any 2008 es produeix una denúncia d’un
extreballador, acomiadat de la Clínica Terres de l’Ebre de CARSA,
del grup L’Aliança, aquesta sospita aquesta denúncia– inicia...,
comporta l’inici d’una investigació interna que es va dur a terme el
21 d’abril de l’any 2008 a aquesta Clínica Terres de l’Ebre, on es
detecten algunes anomalies en la facturació, bàsicament norantatres altes d’hospitalització efectuades l’any 2004. Aquesta mateixa
instrucció, aquest mateix expedient que manifestava informa
d’aquests fets a la unitat de la Policia Judicial depenent de la
Fiscalia Superior de Catalunya el 13 de maig del 2008, o sigui que
arrel de la investigació interna que es du a terme arrel d’aquesta
denúncia d’un extreballador es detecten aquestes facturacions
anòmales i es posen en coneixement, en aquest cas, de qui
correspon, de la justícia. Per altra banda, llavors, a partir d’aquest
mes d’abril de l’any 2008 la Fiscalia va anar requerint al Servei
Català de la Salut una sèrie de documentació complementària i
alhora també va citar a declarar –a prestar declaració– el
responsable del centre sanitari i el gerent de la regió sanitària de les
Terres de l’Ebre per tal d’investigar aquestes incidències en la
facturació del CatSalut per part de la Clínica Terres de l’Ebre de
Tortosa, bàsicament per aclarir o no, per arribar a la conclusió o no,
si aquestes actuacions irregulars de facturació constitueixen frau o
no constitueixen frau. Io, de fet, avui estem aquí avui estem aquí. El
Departament d Salut ha anat atenent els diversos requeriments
efectuats per la Fiscalia, el senyor Ismael Roldán s’ha personat
també. I paral.lelament també els serveis d’inspecció del
Departament de Salut han iniciat una investigació sobre aquests

fets, s’ha obert un expedient informatiu i encara no ha estat finalitzat
aquest expedient. Per tant, dues vies d’investigació, una interna i la
que es duu a terme des del Jutjat número 1 de Tortosa en el qual hi
ha obertes les diligències prèvies en aquest moment. Diligències
prèvies que conformen la fase d’instrucció del procediment penal.
Com sap vostè, les diligències prèvies poden acabar de dues
maneres, amb un interlocutori de sobreiment i arxiu de les
actuacions si s’estima, si la justícia estima que no hi ha aquest
suposat o aquest possible frau d’aquestes actuacions irregulars o, si
més no, a la incoació d’un procediment abreujat o en un sumari, el
sumari del cas. Per tant, avui encara això està sotmès a la justícia.
Coincidim amb vostè amb una cosa, senyor Sancho, que el Govern,
sigui quin sigui en aquest cas, ha d’actuar amb rigor, amb seriositat i
amb responsabilitat, entenc que en el cas de L’Aliança, tots els
governs que hi han hagut d’intervenir el seu objectiu ha estat
aquest, actuar amb rigor, amb seriositat i amb responsabilitat, tal
com va ser intervinguda la clínica l’any 2002 com en aquest cas
detectat de possibles suposades anomalies en la facturació. Però
també he de dir que l’objectiu del Govern no és substituir la justícia,
que res més pot fer mal a la justícia, a la democràcia i a la
governança en aquests criteris que coincidim, de rigor, seriositat i
responsabilitat que ingerir des de la política en un cas que està
sotmès, en aquest cas, a diligències prèvies dels jutjats. Per aquest
motiu avui nosaltres votarem en contra... ...de les compareixences.
Això no vol dir que quan s’hagi resolt en el sentit que s’hagi resolt,
no puguem..., el Govern no tingui la disponibilitat de venir a explicar
la situació, quan l’expedient informatiu s’hagi conclòs i el
procediment judicial hagi estimat el sobreiment del cas o si [#] l’inici
d’un procés judicial, si es dóna la circumstància primera, doncs el
Govern no tindrà cap problema, entenc jo, a venir a comparèixer
aquí. Indubtablement mentrestant això estigui o en fase d’instrucció
o en fase de procediment judicial entenem, com sempre ha sigut el
criteri, si no ho recordo malament, de tots els grups que donem
suport al Govern en aquesta cambra, de no ingerir i no –permetin la
paraula potser més col.loquial– barrejar procediments, temes que
estan sotmesos a procediments judicials amb una lectura política
d’aquestos que entenem que no s’escauen, si més no, avui.
Res més i (L’orador/a continua parlant sense fer ús del micròfon.)
La presidenta
Gràcies, senyora Segú. Perdoni un moment, senyor Sancho, si hi
han més intervencions de la resta de grups [#] intervenir..., la
senyora Pajares en nom del Partit Popular té la paraula. La Sra.
Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta.
Per anunciar el nostre vot a favor de la proposta que ens presenta
Convergència i Unió.
La presidenta
El senyor Domingo del Grup Mixt té la paraula.
El Sr. Domingo Domingo
Muchas gracias, señora presidenta. Para anunciar nuestro voto
favorable a las comparecencias solicitadas y afirmar que la razón
por la que se justifica el voto es que no es incompatible la presencia
política a efectos de responsabilidad política y de esclarecimiento
de los hechos con la actuación judicial. Solo faltaría que el hecho
que esté sub iúdice un procedimiento impida la comparecencia de
responsables políticos en la sede parlamentaria, de modo alguno se
están interfiriendo ni las divisiones de poderes, ni mucho menos,
únicamente se está tratando de esclarecer determinados hechos
con el alcance político que tienen en esta sede.
La presidenta
Gràcies, senyor Domingo. El senyor Uriel Bertran en nom
d’Esquerra Republicana
Té la paraula.
El Sr. Bertran Arrué
Sí, la senyora Segú ha fet la intervenció en nom dels grups que
donen suport al Govern, però jo volia fer una puntualització perquè
és un tema sensible. És veritat que un dels compromisos del
Govern de la Generalitat i en particular del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya són les mans netes, nosaltres hem estat
un dels impulsors de la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya, una
llei que ha tingut moltes dificultats per anar avançant i que
properament veurem aquí al Ple del Parlament de Catalunya. I, per
tant, jo reitero el compromís que s’ha expressat en la mesura que
finalitzi l’expedient informatiu, tan bon punt aquest expedient
informatiu intern finalitzi com si hi ha incoació de sumari. Per tant,
no al final del final del procés judicial amb sentència ferma, si hi ha
incoació de sumari, nosaltres donarem suport al fet que es donin les
explicacions polítiques oportunes per part del Departament de Salut.
Gràcies.
La presidenta
Gràcies.
El senyor Sancho té la paraula.
El Sr. Sancho i Serena Només per un aclariment, és que no he
acabat d’entendre la intervenció del portaveu del Partit Socialista, hi
han hagut dues afirmacions que m’han cridat l’atenció i voldria
aclarir si realment he entès el que he entès. És a dir, que hi ha una

investigació interna, primera afirmació, i una on vostè parla
d’actuacions irregulars. És a dir, la pregunta és si la investigació
interna ja ha provat actuacions irregulars. I l’altra pregunta seria si
aquestes actuacions irregulars, tal com afirma el fiscal, la direcció
de la clínica les realitzava amb el consentiment del Servei Català de
la Salut. Perquè de la seva intervenció he entès que em donava
explicacions però no he entès aquests termes.
Gràcies.
La presidenta
Té la paraula la senyora Segú.
La Sra. Segú Ferré
Hi ha un expedient informatiu obert, en el transcurs d’aquest
expedient informatiu que encara no està tancat i, per tant, no s’ha
arribat a conclusions. S’han detectat anomalies en la facturació
d’altes hospitalàries, que va ser el motiu de detecció d’aquestes
anomalies el que va motivar l’obertura d’aquest expedient informatiu
de caràcter intern. Alhora també, quan es van conèixer aquestes
anomalies es van posar en coneixement de la Fiscalia Superior de
Catalunya amb data 13 de maig del 2008 i això va motivar l’obertura
de diligències prèvies al Jutjat número 1 de Tortosa. Aquesta és la
situació en què estan. I respecte a la seva segona pregunta, crec
que he contestat.
La presidenta
Bé, moltes gràcies.
Passaríem a votació del primer punt de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Vots en contra?
Quedaria rebutjada la proposta per 12 vots en contra i 10 vots a
favor.
Passem a votar el segon punt, que seria la compareixença del
doctor Espagnolo.
Vots a favor?
Vots en contra?
De la mateixa manera queda rebutjada la proposta per 12 vots en
contra i 10 vots a favor.

