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Sessió 6, dijous 28 d’abril de 2016

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades per la 
Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva 
experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia. 
Tram. 357-00053/11. Comissió de Salut. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal. Tram. 250-00225/11. 
Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta 
de resolució (text presentat: BOPC 83, 12).

3. Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet 
de Llobregat. Tram. 250-00104/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 49, 7).

4. Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària Montilivi, de 
Girona. Tram. 250-00136/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 55, 41; esmenes: BOPC 96, 18).

5. Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona. Tram. 250-00140/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 55, 45; esmenes: BOPC 96, 18).

6. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb discapacitat au-
ditiva. Tram. 250-00144/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 60, 12; esmenes: BOPC 96, 19).

7. Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí. Tram. 250-00159/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 66, 56; esmenes: BOPC 106, 16).
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11

PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JS, JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S, ASSUMPTA 

ESCARP GIBERT, DEL GP SOC, ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP, 

SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC, EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL 

GP CUP-CC

Reg. 13693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Montserrat Candini i Puig, Alba Vergés i Bosch, Jorge Soler González, Assump-

ta Escarp Gibert, Albano Dante Fachin Pozzi, Santi Rodríguez i Serra, Eulàlia Re-
guant i Cura, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la síndrome alcohòlica 
fetal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
L’Espectre de la síndrome alcohòlica fetal (d’ara endavant, ESAF) s’inclou dins 

les anomenades síndromes d’influència prenatal. A diferència de les síndromes ge-
nètiques, l’ESAF es produeix durant la gestació de l’embrió i no ve determinat per 
un error en la codificació genètica. La seva causa és la ingesta i abús d’alcohol (eta-
nol) per part de la mare durant el període de formació del fetus. En aquest sentit, 
s’ha establert una correlació de major a menor afectació en funció de la quantitat, 
el tipus o el moment de la ingesta; i també la concurrència d’altres factors de risc.

A l’extrem de major afectació es troba l’ESAF que cursa amb símptomes més se-
vers: creixement deficient abans i després del naixement; disminució del to muscu-
lar i mala coordinació; trets fisonòmics característics (problemes amb la cara, com 
ara ulls petits amb plegaments epicàntics grans, microcefàlia o maxil·lar superior 
petit); problemes orgànics (buf cardíac, dèficits visuals, auditius); coordinació defi-
cient del sistema locomotor o rigidesa en la motricitat fina, amb poca capacitat de 
coordinació; entre d’altres. Aquests símptomes, a nivell general, es complementen 
amb uns altres de caràcter psicològic, entre els quals cal destacar la presència de 
simptomatologia TDAH (és a dir, hiperactivitat, dèficit atencional i impulsivitat). Es 
tracta d’infants generalment molt moguts i amb poca capacitat d’atenció, reflexió i 
impulsivitat; la qual cosa provoca problemes d’aprenentatge.

Com es pot suposar, aquestes característiques generen tot un seguit de proble-
mes d’adaptació familiar, escolar i social. Es tracta d’infants generalment tossuts, 
de difícil maneig. De vegades, ansiosos. També poden aparèixer conductes atípiques 
(aleteig, balancejos, crits o moviments repetitius), obsessions cap a certes conduc-
tes o objectes d’interès, problemes de relació amb els iguals, socialització conflicti-
va, dificultat per mantenir el joc estructurat, manca d’imaginació o curiositat, difi-
cultats d’aprenentatge (com ara disminució de memòria, incapacitat per a entendre 
conceptes abstractes com el temps i els diners, mala comprensió del llenguatge, o 
poca capacitat per resoldre problemes). En general, hi ha una presència de retard 
mental de tipus lleu a moderat, en la major part dels casos i avaluat segons proves 
baremades.

Es tracta, doncs, d’una problemàtica molt complexa. I que, a més a més, afecta 
un munt de famílies del nostre país, bona part de les quals s’han aplegat, des de fa 
alguns mesos, a l’Associació de Famílies Afectades de SAF (AFASAF). L’expansió 
d’aquesta síndrome s’ha incrementat de forma notable en els darrers anys, majori-
tàriament associada a les adopcions internacionals, la qual cosa ha complicat ex-
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traordinàriament la recerca dels antecedents familiars i el diagnòstic. En qualsevol 
cas, es fa necessari que l’administració de la Generalitat de Catalunya, i més con-
cretament els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, de Salut i d’Ense-
nyament, intervinguin de forma coordinada i decidida en aquesta qüestió per tal de 
donar suport als infants afectats i a les seves famílies.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a abordar, des de l’Administració, les principals necessitats dels afectats del 
SAF, de llurs famílies i dels facultatius implicats, per tal de donar-hi resposta sobre 
la base de les mesures i línies d’actuació següents: 

Proposta de resolució
Pel que fa al diagnòstic precoç, el tractament i el seguiment, el Parlament insta 

el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure el reconeixement de la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) com una 

malaltia crònica.
2. Elaborar un protocol per al diagnòstic, tractament i seguiment d’aquesta sín-

drome, tot establint una xarxa de centres de referència on es puguin derivar els casos 
més greus, amb l’objectiu de garantir l’accés a les intervencions sanitàries que ne-
cessiten els pacients afectats, tant pel que fa al diagnòstic i al tractament com al se-
guiment de la malaltia, amb la inclusió de mesures de millora de la qualitat de vida.

3. Desenvolupar programes formatius per als professionals, adreçats a millorar 
la identificació precoç del SAF i de les patologies derivades i les competències rela-
cionals en l’atenció amb els afectats i llurs famílies.

4. Fomentar la informació i la formació per als malalts i llurs famílies, amb l’ob-
jectiu de facilitar el coneixement dels recursos sanitaris i socials en cada cas i d’op-
timitzar el tractament i el seguiment d’aquests malalts.

5. Potenciar la coordinació entre els diversos nivells assistencials i afavorir la co-
operació entre tots els agents implicats.

6. Vetllar per la integració escolar dels infants afectats.
7. Fomentar la recerca específica sobre la SAF.
8. Arbitrar els mecanismes per al seguiment i l’avaluació de les mesures i línies 

d’actuació a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Montserrat Candini i Puig, portaveu a la CS, Alba Vergés i Bosch, diputada, 

GP JS. Jorge Soler González, GP C’s; Assumpta Escarp Gibert, GP SOC; Albano 
Dante Fachin Pozzi, GP CSP; Santi Rodríguez i Serra, GP PPC; Eulàlia Reguant i 
Cura, GP CUP-CC;  portaveus a la CS 
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 4106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Noemí de 

la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el equipo de enfermería del CAP Florida de L’Hos-
pitalet de Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El Equipo de Enfermería Florida Nord del CAP Florida (l’Hospitalet de Llobre-

gat, Barcelonés) ha denunciado el agravio comparativo respecto a otros equipos de 
su entorno por la presencia de una enfermera menos, con la consecuente pérdida 
de calidad asistencial a los pacientes. Esto ha comportado el abandono del centro de 
estos pediatras por desavenencias con la dirección del CAP La Florida. Estas de-
nuncias han sido acompañadas por movilizaciones vecinales y recogida de firmas 
presentadas en el propio CAP.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Comparecer en sede parlamentaria, mediante el conseller de Salut, y dar expli-

caciones sobre si ha sustituido l’Institut Català de la Salut o cualquier otro organis-
mo dependiente del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya las plazas 
de los tres pediatras que han solicitado traslado de centro en dicho CAP.

2. Crear de forma inmediata, l’Institut Català de la Salut o cualquier otro orga-
nismo dependiente del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la pla-
za de enfermería que ha quedado vacía en dicho CAP.

Palacio del Parlamento, 25 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, Noemí de la Calle Si-

fré, diputats, GP C’s
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària 
Montilivi, de Girona
250-00136/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària Montilivi de Girona (Giro-
nès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La qualitat del sistema sanitari és important per a la nostra societat, així doncs, 

una sanitat de proximitat en que els ciutadans siguin els verdaders protagonistes és 
el que hem de tendir a buscar i això fa necessari, entre altres coses, una millora dels 
equipaments sanitaris, principalment els centres d’atenció primària.

A la ciutat de Girona, des de fa anys està pendent l’ampliació del CAP de Mon-
tilivi. Aquestes obres d’ampliació van ser promeses tant per part del darrer Govern 
del PSC com per l’actual Govern de CiU. De fet, les obres tenien una llicencia do-
nada per part de l’Ajuntament però el Govern de CiU va deixar caducar-la l’any 
2013, així doncs, el que es desprèn a tal efecte és que el Govern de la Generalitat 
no té intenció de fer un esforç perquè en breu pugui ser una realitat l’ampliació d’a-
quest Centre d’Atenció Primària de la ciutat de Girona, cosa que va en deteniment 
i en perjudici dels ciutadans perquè amb aquesta negativa a ampliar aquest Centre 
d’atenció Primària s’està minvant la qualitat d’un servei públic essencial i important 
com és l’assistència sanitària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recuperar de ma-

nera immediata el projecte d’ampliació del CAP Montilivi de Girona i iniciar-se, en 
el temps més breu possible, les obres.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16044 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 31.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16044)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a estudiar la pos-

sibilitat d’avançar el projecte d’ampliació del CAP Montilivi de Girona previst pel 
2018, si es disposa de la dotació pressupostària necessària per a realitzar-ho.»
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou 
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00140/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la presentació de manera immediata i urgent el Pla Funcional del Nou 
Hospital Josep Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La construcció del nou hospital Dr. Josep Trueta de Girona que fa temps que està 

projectada ha de suposar pels gironins i les gironines, així com per a tots els ciuta-
dans de les nostres comarques, una millora molt important i un pas endavant en la 
qualitat dels serveis i l’atenció sanitària.

Les obres fetes fins a dia d’avui per rehabilitar algunes parts d’aquest hospital i 
els estudis tècnics realitzats sobre l’actual Hospital Josep Trueta van posar en evi-
dència, ja fa anys, que els costos i els resultats d’una rehabilitació de tot el centre 
serien molt menys rentables que la construcció d’un nou centre i per tant que la mi-
llor opció tècnica i econòmica era l’enderroc d’un edifici construït fa 60 anys i que 
ha quedat antic i és poc funcional pel que fa al servei que requereix un hospital del 
segle xxi i que aspira a convertir-se en un hospital de referència pels ciutadans de 
les comarques de Girona i pels catalans en general. Amb aquesta idea es va anar 
treballant fins l’any 2010 moment en que arriba de nou al capdavant del Govern de 
la Generalitat CiU després dels 7 anys de tripartit.

La construcció del Nou Trueta és un projecte important pel conjunt de la ciuta-
dania i durant molt de temps se’n va parlar i debatre amb tots els agents implicats 
fins arribar a un consens que va permetre disposar del projecte bàsic, que va costar 
més de 6 milions d’euros, i que degut al canvi de color polític de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2010 han caigut en sac trencat perquè aquest ha posat en dubte la 
idoneïtat del projecte i el seu desenvolupament i per tant l’ha tingut aturat i aparcat 
durant els últims 5 anys.

Tots som conscients de la delicada situació de les finances públiques que hem 
patit i per tant que calia que el projecte del Tripartit en relació aquest nou equipa-
ment sanitari fos revisat per tal de poder reduir-ne el seu cost, cal recordar que era 
de més de 240 milions d’euros, però no és admissible que aquesta revisió a la que 
totes les forces polítiques varem estar-hi més o menys d’acord hagi suposat un oblit 
total del projecte que durant aquest temps, a més, ha estat objecte de la indefinició i 
contradicció constant del Departament de Salut.

En aquest sentit, el juny del 2012, el conseller de Salut, Boi Ruiz, va dir que la 
prioritat era trobar uns terrenys alternatius, a la mateixa ciutat de Girona, als pre-
vistos pel tripartit on construir les noves instal·lacions. Un any més tard, va vincular 
la construcció del nou Trueta amb l’Hospital Santa Caterina de Salt i va parlar fins 
i tot de la possibilitat que el nou centre es construís fora de Girona. El mes de març 
del 2014, en seu parlamentaria i en resposta a una pregunta del diputat de CiU i al-
calde de Girona, en aquell moment, Carles Puigdemont el Conseller va dir que el 
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Nou Trueta era una «aposta decidida del Departament de Salut i del Servei Català 
de la Salut per tenir un gran hospital amb un bon edifici a la zona nord de Girona» 
i va reconèixer que la zona nord de Girona tenia «un dels millors hospitals del país, 
però no un dels millors edificis». «Aquest gran hospital necessita un edifici millor», 
va assegurar en aquell moment, però les expectatives generades arrel d’aquestes 
paraules pronunciades al Parlament es van veure frustrades degut a que el mes de 
maig d’aquest mateix any 2014 el propi Conseller va tenir una trobada amb els grups 
municipals de l’Ajuntament de Girona i la conclusió a la que es va arribar en aques-
ta reunió va ser que l’actual Trueta tenia llarga vida i la construcció del nou seguia 
aturat. Finalment, el mes de març de l’any 2015, arrel de la presentació del projecte 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, els gironins descobrim un nou canvi 
de posició del Govern de CiU sobre aquest tema que ens esperona a pensar que hi ha 
hagut un canvi d’actitud donat que, tot i que sense partida pressupostaria assignada 
ni calendari, hi figura el compromís de que durant el 2015 es redactarà el Pla Fun-
cional del Nou Hospital Josep Trueta. Un compromís que no ha estat complert i que 
ens situa a dia d’avui en la mateixa situació respecta a la construcció d’aquest nou 
equipament de fa uns anys amb l’única variació que ara ja sabem que el projecte fet 
pel Tripartit es desestima totalment perquè la decisió pressa pel Govern de CiU és 
la de construir un nou edifici a la zona nord de la ciutat però no en els terrenys on 
està ubicat actualment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar de manera immediata i urgent el Pla Funcional del Nou Hospital 

Josep Trueta de Girona.
2. Presentar durant aquest any 2016 el projecte executiu del nou Hospital Dr. Jo-

sep Trueta de Girona, així com el calendari d’execució de les obres de construcció 
d’aquest nou Hospital.

3. Seguir prioritzar les inversions més necessàries i urgents en l’actual Hospital 
Josep Trueta mentre no estigui construït el nou Hospital.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16039 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 31.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16039)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1
«1. Presentar als professionals del centre hospitalari i als ajuntaments dels mu-

nicipis de l’entorn de manera immediata i urgent el Pla Funcional del Nou Hospital 
Doctor Josep Trueta de Girona.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Desenvolupar, un cop es disposi d’un solar adient per a la ubicació del nou 

Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, el concurs per a l’encàrrec de la redacció 
del projecte d’aquest nou hospital.»
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Esmena 3, GP JS (3)
De modificació i addició del punt 3
«3. Seguir prioritzant, dins els recursos disponibles, les inversions més necessà-

ries i urgents en l’actual Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta mentre 
no estigui construït el nou Hospital.»
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb 
discapacitat auditiva
250-00144/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, Santi Ro-

dríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb 
discapacitat auditiva, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent:

Exposició de motius
A Catalunya actualment hi ha més de 27.000 persones que conformen el col·lec-

tiu de persones sordes. En els darrers anys s’han produït avenços que els hi ha per-
mès millorar la seva condició, però encara hi ha una sèrie de mancances que no els 
permeten una autonomia plena. Totes les esferes de la vida pública han d’estar lliu-
res d’obstacles perquè els drets fonamentals es facin efectius, eliminant les barreres 
de comunicació que es produeixen a diari.

Els catalans que pateixen una discapacitat auditiva han de poder triar, aprendre 
i utilitzar la seva llengua en els diferents àmbits de la vida pública, tal com recullen 
la Convenció Internacional per a les Persones Discapacitades de l’ONU i la Llei 
17/2010 de la Llengua de Signes Catalana. L’Estatut d’autonomia diu textualment 
en el seu article 50.6 que «els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de 
signes catalana i les condicions que permetin arribar a la igualtat de les persones 
amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha de ser objecte d’ensenyament, 
protecció i respecte».

Per aquest col·lectiu és especialment necessari i important disposar de serveis 
d’interpretació, que siguin gratuïts i universals, amb la garantia plena als diferents 
sectors de l’Administració Pública eliminant eficaçment les barreres de comunicació.

L’anterior legislatura es va aprovar en aquesta Cambra la Llei d’accessibilitat de 
Catalunya. Ara però, la llei s’ha de traduir en l’oportunitat perquè l’accessibilitat per 
a tothom passi a ser un fet que, beneficiï la societat en general en els diferents àmbits 
de la vida. Per tant, aquesta important regulació implicarà canvis: més visibilitat de 
les persones sordes que es comuniquen oralment i les seves necessitats, fet que con-
duirà cap a una societat més conscienciada i sensibilitzada, en un futur imminent, 
amb aquest col·lectiu.

Amb aquest objectiu a Catalunya treballen moltes organitzacions. Un exemple 
és la Llar de Persones Sordes de Lleida que el proppassat 24 de gener va celebrar el 
seu 63è aniversari. Aquesta entitat, juntament amb la resta d’associacions dedicades 
a atendre al col·lectiu amb discapacitats auditives, tenen com a objectiu la defensa 
dels seus drets, la seva integració laboral, social i formativa i promocionar mesures 
que tendeixin a l’eliminació de les barreres de comunicació.

Fruit del treball de les entitats ha sorgit la necessitat de millorar l’atenció sanità-
ria de les persones amb discapacitat auditiva. La majoria de persones sordes tenen 
problemes per vocalitzar i per tant aquest col·lectiu es troba en una situació d’in-
defensió quan van a un centre sanitari i tenen dificultats per comunicar-se amb els 
professionals mèdics.
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Des de la Generalitat s’ha de treballar per remoure situacions d’indefensió i ga-
rantir la plenitud dels drets de tots els catalans, especialment dels que pateixen al-
gun tipus de discapacitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir la presència suficient de personal sanitari amb formació en llengua 

de signes en els centres hospitalaris públics de Catalunya que pugui donar atenció 
als pacients amb discapacitat auditiva.

2. Incloure en la plantilla de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova personal 
amb formació en llengua de signes que acompanyi als pacients amb discapacitat au-
ditiva durant la seva estància al centre.

3. Establir un protocol d’actuació per garantir la bona interacció entre els metges 
i els pacients amb discapacitat auditiva amb l’ajuda de personal sanitari amb forma-
ció en llengua de signes.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; 

Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16042 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 31.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16042)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Amb l’objectiu de donar la millor atenció als pacients amb discapacitat audi-

tiva, vetllar pel desplegament i compliment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’ac-
cessibilitat, fomentant que es duguin a terme accions de millora de l’accessibilitat.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. En funció del desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibili-

tat, vetllar per a que l’ICS i en concret, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida inclogui les mesures d’accessibilitat que corresponguin per al seu compliment.» 

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3
«3. D’acord amb el desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’acces-

sibilitat, promoure que els diferents centres sanitaris es dotin d’un protocol d’actua-
ció per a garantir uns serveis que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
ciutadans.»
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als 
treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre els pagaments pendents als treballadors i treballadores de Corporació Sani-
tària Parc Taulí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’actual crisi econòmica ha causat un greu perjudici que ha afectat molt directa-

ment al finançament de serveis bàsics per a la població, com és el sistema sanitari 
públic. Un sistema dels millors d’Europa que, fins fa poc, garantia a totes les per-
sones el dret a ser ateses segons les seves necessitats; un sistema nacional de salut 
d’accés universal, equitatiu i eficient, finançat a través dels impostos per garantir 
aquest model.

Les reduccions pressupostàries han comportat el tancament de llits i quiròfans, 
la disminució d’horaris d’assistència sanitària, la reducció de salaris dels treballa-
dors/es, la no cobertura de les contingències dels professionals, la no realització 
de programes comunitaris preventius entre d’altres, mesures que han empitjorat les 
llistes d’espera (quirúrgiques, ambulatòries, proves diagnòstiques,...) i, en definitiva, 
més traves en l’accessibilitat al serveis; així com també el malestar en els professio-
nals, angoixa en la ciutadania i desconfiança en la credibilitat del sistema sanitari 
públic.

Des de l’any 2011, s’han anat aplicant reduccions pressupostàries en sanitat, que 
a Sabadell i municipis de l’entorn estan tenint una repercussió molt important per-
què ja partia d’una discriminació històrica quant a dèficit d’infraestructures i d’ac-
cessibilitat als serveis respecte la resta de Catalunya, reconegut per la Conselleria de 
Salut en el Pla Sanitari del Vallès Occidental Est l’any 2005.

Aquesta situació ha recaigut sobre les esquenes dels professionals sanitaris de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí, els quals han patit pèrdua de drets laborals i han 
deixat de cobrar pagues. La gestió de recursos, un cop més, ha tingut decisions que 
han impactat negativament sobre els salaris dels professionals.

L’any 2014 l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, va assolir un compromís 
per part del conseller del Salut, Boi Ruiz, per garantir la paga extra del Nadal del 
2014 i iniciar l’elaboració d’un pla de gestió (que en cap cas afectaria plantilla ni 
massa salarial), orientat al pagament de totes les pagues pendents al 2015. Final-
ment, durant l’any 2015 no s’han fet efectius els pagament pendents amb els treba-
lladors/es i s’han iniciat mobilitzacions per denunciar l’incompliment de la Conse-
lleria.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer efectiu, en el 

termini de tres mesos, els pagaments pendents amb els treballadors i treballadores 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí corresponents als anys 2012, 2013 i 2014.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18871 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18871)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar perquè la 

Corporació Sanitària Parc Taulí faci efectius els pagaments pendents als seus tre-
balladors i treballadores, quan existeixi suficient capacitat financera per fer front a 
aquesta despesa i preservant l’equilibri pressupostari.»
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