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SESSIÓ NÚM. 43
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, 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 i 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, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, i Sr. Domingo Domingo, pel G. Mixt.
Assisteix/-en a aquesta sessió... Sessió núm. 43 / Comissió de Salut
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de representants de la Federació d'Associacions
Professionals de Teràpies Naturals i de la Cultura de la Salut TENACAT davant la Comissió de Salut perquè donin a conèixer
l'estudi sobre l'ús de teràpies naturals fet per la Federació (tram.
357-00331/08). Comissió de Salut. Compareixença.
2. Proposta de resolució sobre la creació d'unitats d'atenció a
persones amb esclerosi lateral amiotròfica (tram. 250-02217/08).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s)
diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.
(Text presentat: BOPC, 517, 78; esmenes: BOPC, 565, 15).
3. Proposta de resolució sobre la creació d'un protocol d'atenció
sanitària pluridisciplinari per al seguiment i el control mèdic dels
malalts amb esclerosi lateral amiotròfica (tram. 250-02218/08). Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s)
diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.
(Text presentat: BOPC, 517, 79; esmenes: BOPC, 565, 15).
4. Proposta de resolució sobre l'adopció de les mesures
necessàries per a la inclusió del tram del riu Ebre que voreja el
municipi de Flix en els tractaments biològics larvicides contra la
mosca negra (tram. 250-02250/08). Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació. (Text
presentat: BOPC, 525, 21).
5. Proposta de resolució sobre el garantiment de l'horari d'atenció
continuada en el CAP Molins de Rei (tram. 250-02256/08). Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s)
diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació. (Text presentat: BOPC, 531, 24).
6. Proposta de resolució sobre la formació especialitzada en
patologia psiquiàtrica dels professionals dels centres penitenciaris
(tram. 250-02258/08). Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 531,
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7. Proposta de resolució sobre la creació d'unitats d'atenció
psiquiàtrica als centres penitenciaris (tram. 250-02259/08). Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s)
diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació. (Text presentat: BOPC, 531, 25).
8. Proposta de resolució sobre la retirada de la proposta de
desplegament de l'ACUT Bages - Berguedà i sobre el garantiment
del sistema actual d'atenció continuada a les àrees bàsiques de
salut de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Navarcles
i Sant Vicenç de Castellet (tram. 250-02261/08). Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la Proposta
de resolució i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC,
531, 26; esmenes: BOPC, 565, 17).
9. Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament d'un
avantprojecte de llei de regulació del sector de les teràpies naturals
(tram. 250-02271/08). Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació. (Text
presentat: BOPC, 531, 33).
10. Proposta de resolució sobre l'establiment d'un protocol entre els
departaments de Salut i d'Educació amb relació a la grip del virus
A(H1N1) (tram. 250-02276/08). Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació. (Text
presentat: BOPC, 531, 36).
11. Proposta de resolució sobre la reordenació de les urgències
sanitàries i el reforç de l'atenció domiciliària (tram. 250-02277/08).
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb 1
altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 534, 3).
12. Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei d'informació
telefònica de la grip del virus A(H1N1) (tram. 250-02281/08). Grup
Mixt. Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 536, 8). Sessió núm.
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13. Proposta de resolució sobre els serveis del centre d'atenció
primària projectat al barri de la Granja de Molins de Rei (Baix
Llobregat) (tram. 250-02288/08). Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. (Text
presentat: BOPC, 536, 8; esmenes: BOPC, 583).
14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb els
consellers de Salut i d'Economia i Finances per a informar sobre la
intervenció de la Clínica l'Aliança de Tortosa i la posterior evolució
de la gestió del Grup Aliança (tram. 354-00294/08). Francesc
Sancho i Serena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
15. Sol·licitud de compareixença de representants de la fundació
Oncovallès davant la Comissió de Salut perquè expliquin els
objectius i les accions d'aquesta fundació (tram. 356-00524/08).
Sra. M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
16. Sol·licitud de compareixença d'Eduard Spagnolo de la Torre,
president del Consell d'Administració de la Quinta de Salut l'Aliança,
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la intervenció de la
Clínica l'Aliança de Tortosa i la posterior evolució de la gestió del
Grup Aliança (tram. 356-00538/08). Sr. Francesc Sancho i Serena,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
La presidenta
Bé, molt bon dia. Iniciem la sessió d’aquesta Comissió de Salut.

Sol·licitud de sessió informativa
de la Comissió de Salut amb els consellers de Salut i
d'Economia i Finances per a informar sobre la
intervenció de la Clínica l'Aliança de Tortosa i la
posterior evolució de la gestió del Grup Aliança (tram.
354-00294/08)
Passem, doncs, ara al següent punt de l’ordre del dia que són ja
sol·licituds de compareixença. En primer lloc, el punt número 14 que
és la Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb
els consellers de Salut i d'Economia i Finances per a informar sobre
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posterior evolució de la gestió del Grup l’Aliança. Aquesta proposta
ha estat presentada per Convergència i Unió. (El Sr. Sancho
demana per parlar.) La vol defensar, senyor Sancho? (Pausa.)
Té la paraula.
El Sr. Sancho i Serena
Gràcies, senyor presidenta. Vostès coneixen l’evolució i la
intervenció del Grup l’Aliança i com ha anant evolucionant al llarg
del temps. És a dir, el grup l’Aliança ha estat intervingut dues
vegades per tal d’analitzar els seu funcionament, tant el seu
funcionament econòmic com determinades qüestions que planaven
sobre la puresa, diguem-ne –per dir-ho amb una paraula que tots
entendrem–, la puresa ètica i administrativa dels comptes i de
determinades pràctiques que es portaven dintre l’Aliança.
Per dues vegades ha estat intervinguda. En esta intervenció són els
responsables, evidentment, el Departament d’Economia i Finances i
el Departament de Salut, i es va aixecar la intervenció en un final –
que a nosaltres ja ens va sorprendre– que era que l’interventor
general nomenat per fer aquesta intervenció i garantir determinades
qüestions entorn el funcionament de l’Aliança va acabar sent
l’administrador únic, el president del grup. D’acord. Això en aquell
moment ens va sorprendre. És a dir, no tindria més importància si
no fos que després, al cap del temps, ens trobem amb un tema que
sí que té importància –i que ja els fico a consideració aquí per tal
que ens vinguin a explicar que és el que a passat–. Que és que,
precisament, en el tema de l’Aliança, en un dels seus hospitals a
Tortosa, ha acabat imputat el gerent del centre a Tortosa i un
membre del Govern que és el responsable del Departament de
Salut al territori, en aquest cas, a Terres de l’Ebre. Està imputat. Vull
dir, vostès saben les declaracions que han esta fent vostès com a
Govern –com a Govern–... El mateix president del Govern, tots els
partits que estan aquí, entorn al que, com s’ha d’actuar quan hi ha
una imputació de delicte a un membre del Govern. Dons, això està
passant, després d’una intervenció.
Em sembla que, com a mínim, el que nosaltres hem de fer és que
ens vinguin a explicar què ha passat i que els responsables
d’aquesta intervenció, que són el Sessió núm. 43 / Comissió de
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conseller d’Economia i la consellera de Salut, ens vinguin a explicar
què ha passat, com han evolucionar els fets i on està exactament
l’abast d’aquesta qüestió. Em sembla que és molt moderat i molt
assenyat. No demanem altres coses. El que sí que els demanem és
que recordin vostès què és el que declaren, què és el que diuen,
què és el que volen garantir als ciutadans i com després aquest
transparència de què fem gala s’ha de practicar en concret i, per
tant, em sembla que seria un exercici de transparència que
acudissin a aquest Parlament per explicar-nos tota aquest evolució,
tant el conseller d’Economia com la consellera de Salut. Em sembla
que és un bon exercici de transparència. No entendríem que aquest
exercici de transparència se’ns negués, no només a la ciutadania,
sinó que s’acabés negant també al mateix Parlament de Catalunya
no acceptant aquestes compareixences.
Gràcies.
La presidenta
Senyor Sancho, perdoni perquè abans he dit el punt 14. Donaria
també per defensat amb aquesta intervenció el punt 16 o prefereix
per separar? (Pausa.) D’acord. Doncs, seguim en el punt 14 única i
exclusivament.
En nom dels tres grups que donen suport al Govern, té la paraula la
senyora Segú.
La Sra. Segú Ferré
Moltes gràcies, senyora presidenta. jo no m’allargaré. De fet, la
compareixença... És la tercera vegada que es presenten sol·licituds
de compareixença sobre aquest tema. Les altres també les vam
rebutjar amb un argument que jo avui repetiré. Repetiré.
Bàsicament l’argument és: això encara està pendent de resolució
judicial. No creiem nosaltres que sigui prudent parlar, eh?, d’aquest
tema avui aquí. Quan això no sigui així, el Govern compareixerà –
com amb altres temes que s’han produït aquest fet– compareixerà
la consellera a explicar el que s’hagi d’explicar sobre aquesta
qüestió. I, per tant, nosaltres hi votarem en contra.
La presidenta
Té la paraula la senyora Belén Pajares en nom del Grup
Parlamentari Popular.
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Gràcies, senyora presidenta. Per expressar el nostre vot a favor de
la petició de compareixença. En el nostre cas, també davant
d’aquesta preocupació –ja que és la segona intervenció d’aquesta
mutualitat–, hem presentat tot un seguit de preguntes amb resposta
per escrit perquè pensem que cal saber com ha anant tota aquesta
història. I, a més, és que pensem que amb la compareixença i amb
les preguntes que s’han publicat en el butlletí oficial, el que fa és
precisament, el departament, és posar- sobre la taula, amb
transparència, el que ha pogut passar i donar explicacions a la
ciutadania amb una clínica, amb una mutualitat molt, molt
reconeguda a Catalunya.
Gràcies.
La presidenta
Gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta sol·licitud de sessió
informativa.
Vots a favor?
Vots en contra?
Quedaria rebutjada per 12 vots en contra i 8 vots a favor,

Sol·licitud de compareixença
d'Eduard Spagnolo de la Torre, president del Consell
d'Administració de la Quinta de Salut l'Aliança, per a
informar sobre la intervenció de la Clínica l'Aliança de
Tortosa i la posterior evolució de la gestió del Grup
Aliança (tram. 356-00538/08)
I, per tant, passaríem al punt número 16. que és la Sol·licitud de
compareixença d'Eduard Spagnolo de la Torre, president del
Consell d'Administració de la Quinta de Salut l'Aliança, també sobre
el tema de la intervenció de la Clínica l'Aliança de Tortosa i la
posterior evolució de la gestió del Grup Aliança. Té la paraula per
defensar-la el senyor Sancho, de Convergència i Unió.
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Gràcies, senyora presidenta. És el mateix cas, el que passa que
des d’una altra perspectiva. És a dir, abans ho explicava i ho tornaré
a explicar. El senyor Eduardo Spagnolo és el president del consorci
del Consell d’Administració de la Quinta de Salut l’Aliança, però va
ser-ne l’interventor. És a dir, va ser qui havia de vigilar que tot el
procés, tot el que s’havia denunciat, tot el que significava que podia
estar en sospita a l’Aliança es regularitzés i es garantís el seu
funcionament regular. Després de ser l’interventor, ara és el
president del consell d’administració, i sent ell president del consell
d’administració és quan es torna a produir l’escàndol que s’ha
produït que, hi insisteixo, acaba amb un imputat – amb un imputat–
via judicial d’un membre del Govern, no qualsevol altra cosa. És a
dir, jo ja entenc que això està sub iudice, però també els recordo
quines són les seves promeses en altres casos que també estan
sub iudice i que també hi hem de tenir presumpció d’innocència,
cosa que jo tinc respecte als imputats a Terres de l’Ebre. No només
tinc, sinó que els conec personalment i m’hi reafirmo molt
profundament, en la convicció de la innocència o en la presumpció
de la innocència. M’hi reafirmo. Però això no vol dir que no hi hagin
responsabilitats polítiques que quan, davant de la població, el
president de la Generalitat garanteix la transparència en els
processos que hi hagin imputats o sospites de determinades
pràctiques, que aquesta transparència estigui garantida en concret,
no fent-ne una nevulosa abstracta i diferenciant segons quin cas on
s’expulsa o es prenen mesures en respecte a qui i amb membres
del Govern no es pren cap tipus de mesura ni es dóna cap tipus
d’explicació. I els diré una cosa. Seria bo que vinguessin a
comparèixer per una qüestió que em sembla que és un
convenciment que jo tinc i que vull dir aquí avui públicament. Els
dos afectats i imputats probablement l’única culpa que tenien era
estar al lloc inoportú i en un moment inadequat –probablement–. I
ho dic perquè en tinc coneixement personal i perquè vull dir-ho,
perquè m’interessa dir-ho, perquè vull que ho sàpiga la població.
Probablement és profundament injusta la situació –probablement–. I
els ho dic jo que és probablement així. Però el que no pot ser és
que no s’assumeixin responsabilitats polítiques, que en cada cas es
faci el que es vulgui i que probablement estiguin pagant que el
mateix Govern no vulgui que el senyor Eduardo Spagnolo ni la
senyora conseller ni el senyor Conseller d’Economia i Finances
vinguin aquí a donar Sessió núm. 43 / Comissió de Salut / 3 de
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explicacions polítiques, i se’ls deixa sols davant del territori en una
imputació sense donar cap explicació. I, per tant, jo entenc que és
important que es donin aquestes explicacions i que s’assumeixi tot
el procés de transparència. Perquè si no, la sensació és que allà hi
han dues persones que se’ls deixa sols per salvaguardar
políticament uns altres. I hi insisteixo, hi han imputats i vostès han
donat garanties de determinades actuacions davant de les
imputacions, i aquí no ho fan; aquí no ho fan. I els deixen
absolutament sols i després reclamen determinades qüestions
jurídiques. Doncs, miri, qui els reclama la presumpció d’innocència
dels dos imputats a Terres de l’Ebre sóc jo. Però la manera de
donar garanties de transparència i no deixar-los sols és que aquell
que tingui responsabilitat política –en aquest cas el senyor Eduardo
Spagnolo–, com a mínim vingui a donar explicacions aquí. Si no es
fa això, l’opacitat que es genera i la trencada de la presumpció i un
ambient realment de què es el que es vol amagar comença a planar
sobre aquesta qüestió.
I per tant, jo els pregaria que ho trenquin, no només perquè els ho
demana l’oposició, sinó per donar les explicacions necessàries i no
deixar els dos imputats absolutament sols davant de
responsabilitats que, hi insisteixo, probablement tenen per estar al
lloc inadequat o en el moment inadequat. Jo, aquesta petició l’hem
fet tres vegades. No descarto fer-la més vegades, perquè és
profundament injust el que està passant. I és profundament injust el
que estan passant aquestes dues persones sense que [#] el seu
Govern doni la cara, doni resposta, ni doni explicacions. I, és més,
els ho demanaria que –i és una petició davant de la ciutadania,
davant del Parlament– que allò que prometi el president de la
Generalitat es compleixi. Ja sabem que això és molt estrany. Ja
sabem que això és molt estrany, per molt que vostès vulguin donar
una altra imatge, que només es compleix allò que a vostès els
interessa políticament. Només per a donar una determinada imatge
política. Però ja és hora que, al Parlament, allò que se li garanteixi
per part d’un president es compleixi.
Gràcies.
La presidenta
Té la paraula, en nom dels tres grups que donen suport al Govern,
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La Sra. Segú Ferré
Senyor Sancho, la postura del Govern, des de la primera vegada
que vam parlar d’aquesta qüestió en aquesta comissió que, va ser
el 15 del 5 del 2008, ha estat la mateixa. Per tant, no... En aquest
sentit, respecte a aquesta comissió, per aquest tema, he sigut jo la
mateixa persona que he defensat sempre aquesta mateixa postura.
I jo crec que podem estar d’acord que hi ha situacions
profundament injustes. És profundament injust que en aquest país,
de vegades, la presumpció d’innocència ja no existeixi i que les
persones se’ls produeixi un judici previ i declarades culpables abans
ni d’haver estat jutjades. Per tant, estem d’acord amb això, eh? Però
més enllà d’aquestes reflexions que vostè ha fet –més enllà
d’aquestes reflexions que vostè ha fet–, nosaltres entenem que la
postura del Govern en aquest sentit sempre ha estat la mateixa, la
mantenim, no repetiré els arguments del punt anterior i, per tant,
també votaríem en contra.
Moltes gràcies.
La presidenta
Té la paraula la senyora Pajares.
La Sra. Pajares i Ribas
Gràcies, senyora presidenta. Per expressar el nostre vot a favor de
la sol·licitud de compareixença.
Gràcies.
(El Sr. Sancho demana de parlar.)
La presidenta
Senyor Sancho, aquí no hi ha hagut contradiccions ni res. Li dono
un moment la paraula...
El Sr. Sancho i Serena
Senzillament per una cosa. Fixi’s, sí que hi ha un canvi substancial.
És que hi ha gent imputada. És dir, hi ha hagut un canvi que hauria
de fer canviar l’actitud del Govern. Només us fico a reflexió això. A
part que hi ha una denúncia d’un determinat Sessió núm. 43 /
Comissió de Salut / 3 de desembre de 2009 89

treballador que diu que tot això li havia explicat al senyor Spagnolo i
a la senyora consellera abans que es conegués. I que, per tant, val
la pena que ho vinguin a explicar. I això s’està dient al territori,
escolti. Per tant, jo entenc que aquí ens ho haurien d’explicar.
Perquè és que si no, la presumpció d’innocència –que jo també
defenso– se’n va en orris, perquè a partir d’aquí, no és que no hi
hagi presumpció d’innocència, el que no hi ha es transparència per
part del Govern; i a partir d’aquí totes les sospites són possibles.
Gràcies.
La presidenta
Passaríem a votació d’aquest punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Quedaria rebutjada per 11 vots en contra i 9 vots a favor.

