La presidenta
Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, la il·lustre senyora Marta Ribas.
Marta Ribas Frías
Gràcies, presidenta. Mirin, primer de tot, agrair la moció i
l’acceptació, la transacció, de fet, respecte de la nostra esmena a
l’autora d’aquesta moció, a la Carme, perquè crec que és una moció
que ens permet posar damunt la taula uns quants elements que calia
posar negre sobre blanc, amb la concreció i crec que la cura amb què
s’hi ha intentat posar tant per la moció tal com era com especialment
amb les esmenes que s’hi han incorporat.
Una moció que planteja que cal facilitar la informació i la
documentació sobre les investigacions judicials que afecten l’àmbit de
la salut, més enllà d’allò que ja es requereixi des dels jutjats, i que
per tant el Govern ha de facilitar tota aquesta documentació –
transparència–; que no s’ha de pagar amb diner públic la defensa de
condemnats o condemnades per corrupció i, si s’ha fet, reclamar el
retorn d’aquests diners; que hi ha d’haver un control estricte i
informació d’allò fet en els casos de subcontractació il·lícita de
serveis, i l’aplicació del règim sancionador.
I permetin-me també fer referència a la notícia que apareixia ahir
mateix a la premsa sobre el cas de l’Hospital de Figueres, un cas
comprovat i constatat de subcontractació de rehabilitació a
Fisiogirona, empresa relacionada amb Fisiogestión, abans del senyor
Padrosa –ara, senyor Padrosa, per cert, CatSalut–, y curiosament el
Govern no ha fet els tràmits pertinents en aquest cas per arribar a
sancionar una mala praxi denunciada i constatada. Per tant, ja no
només és detectar-ho, sinó posar en marxa tots els mecanismes que
es tenen com a govern i que s’han d’activar com a govern en el cas
d’irregularitats o de fets delictius.
La moció també planteja un control estricte de la informació respecte
del compliment del règim de licitació i de contractació; també el
mateix respecte en el compliment de la normativa d’incompatibilitats
i de retribucions, i la informació respecte de les actuacions fetes per
corregir allò advertit pels informes de la Sindicatura de Comptes.
Mirin, estem plenament d’acord en la moció tal com estava
plantejada; la nostra esmena bàsicament introduïa un nou element,
un nou element d’actualitat. A partir del cas de les pròtesis de
l’empresa Traiber plantejàvem que el Govern de la Generalitat es
personés com a part perjudicada en aquesta causa judicial. Atès que
ahir a la sessió de control al Govern el conseller va assegurar que ja
s’havia fet aquesta personació, hem fet una transacció amb una
esmena que hi havia sobre aquest mateix tema del Partit Socialista
perquè quedi actualitzat a demanar que es requereixin que als
culpables que judicialment siguin així designats, com a culpables, els
costos del que hagi comportat aquest cas de les pròtesis dolentes de
qualitat o amb falsificació de les acreditacions per part de Traiber.

Creiem que transparència i informació respecte d’allò fet no hauria
d’estar sent exigit per aquest Parlament, sinó exercit de forma
constant, i lamentablement no és el que ens estem trobant. No
arribarem enlloc si continuem mantenint i augmentant i engrandint la
desconfiança sobre el sistema, no arribarem enlloc si continuem
engrandint la desconfiança, gran, que existeix actualment sobre el
sistema de salut, tant per fets delictius, que n’hi ha hagut, que hi ha
sospites de nous, com per irregularitats administratives, com les
moltes i reiterades que posen de manifest els informes de la
Sindicatura de Comptes o l’últim informe sol·licitat pel nostre grup,
que plantejava tot el que hi ha hagut durant els últims anys.
Des del nostre grup parlamentari volem un país lliure i un país just,
però sobretot volem un país net. I està clar que hem de començar
per fer net en el sistema sanitari i en el que està passant. I això vol
dir una implicació clara des del Govern a complir tot allò que s’està
dient en aquest amoció. Entenem, per tant, que serà, hauria de ser
aprovada per unanimitat una moció d’aquest tipus, que bàsicament
reclama que es compleix amb allò que s’ha de complir i que es faci de
la forma més estricta possible i transparent. Si no és així, de debò
que ja no sé com volen que confiem que realment tenim un país net i
un sistema de salut net.

