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Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària. Tram. 357-00390/11. Comissió de Salut. 
Compareixença.

2. Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sa-
nitària. Tram. 357-00391/11. Comissió de Salut. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central. 
Tram. 250-00503/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 171, 13; esmenes: 
BOPC 216, 27).

4. Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del càncer. Tram. 
250-00521/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 184, 38; esmenes: BOPC 
216, 28).

5. Proposta de resolució sobre l’alletament matern. Tram. 250-00527/11. Montserrat 
Candini i Puig, juntament amb cinc altres diputats del Portaveus dels grups parlamen-
taris en la Comissió de Salut, Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 184, 44)
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades 
per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de 
síndromes de sensibilització central
250-00503/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 30801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adequa-
ció de les proves complementàries sol·licitades per l’ICAM, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) es la institución de referencia 

en el ámbito de las valoraciones de las incapacidades laborales actuando dentro del 
marco de las políticas de salud laboral establecidas por la Secretaria de Salut Públi-
ca del Departament de Salut, a la que está adscrito.

Su misión es realizar la evaluación médica, la inspección, la gestión y el control 
de los procesos médicos relacionados con incapacidad laboral y dictaminar sobre la 
adecuación de las actuaciones sanitarias del sistema sanitario público en el marco 
de la responsabilidad patrimonial.

Las evaluaciones que realiza el ICAM incluyen la exploración médica pertinente, 
el análisis de las pruebas médicas y los informes aportados y, si es necesario, pue-
den solicitar pruebas complementarias adicionales. Como resultado pueden ratificar 
la situación de incapacidad laboral, emitir el alta médica o proponer al INSS el ini-
cio del expediente de valoración de incapacidad permanente.

En las valoraciones que está realizando el ICAM en pacientes afectados de sín-
dromes de sensibilización central, tales como fibromialgia y/o síndrome de fatiga 
crónica, se están solicitando pruebas complementarias de biomecánica.

Estas pruebas: 
– se están realizando en una empresa privada, en contra de lo acordado en el 

punto 8-b) de la propuesta de resolución 250-001137/10 aprobada por este Parlament 
en la Comissió de Salut del 16.07.2015 

– no tienen evidencia científica de su utilidad diagnóstica o para valoración clí-
nica de estos pacientes

– suponen un coste adicional para las arcas públicas
– generan un estrés en el paciente a quien, según su estado clínico, le suponen un 

incremento de sus molestias y síntomas durante horas o, en algún caso, días.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir en todos sus términos lo acordado en la propuesta de resolución 250-

001137/10 sobre los síndromes de sensibilización central, especialmente en lo refe-
rente a que la valoración y evaluación médica de estos pacientes debe realizarse por 
los profesionales de la sanidad pública.

2. Cursar instrucciones al ICAM para que, en su tarea de evaluación de los pro-
cesos de incapacidad laboral, no solicite en ningún caso pruebas adicionales que no 
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tengan la necesaria evidencia científica sobre su utilidad diagnóstica o de valoración 
del estado clínico de los usuarios afectados.

3. En concreto, cursar instrucciones al ICAM para que no vuelva a solicitar 
pruebas biomecánicas para la valoración de los pacientes afectados de síndromes de 
sensibilización central, en tanto no esté documentada de forma científicamente vali-
dada su utilidad en el diagnóstico o valoración de estos pacientes.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34331)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Complir en tots els seus termes allò acordat a la Resolució 1137/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre els síndromes de sensibilització central, especialment en 
el que fa referència a que la valoració i avaluació mèdica d’aquests pacients s’ha de 
realitzar per part de professionals de la sanitat pública quan aquestes proves estiguin 
incloses a la cartera de serveis del sistema públic de salut.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar cursant instruccions a l’ICAM perquè, en la seva tasca d’avaluació 
dels processos d’incapacitat laboral, no sol·liciti en cap cas proves addicionals que 
no tinguin la necessària evidència científica sobre la seva utilitat per a valorar la 
capacitat laboral de l’individu.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. En concret, cursar instruccions a l’ICAM per tal que en els processos de valo-
ració dels pacients afectats de síndromes de sensibilització central, només es sol·li-
citin aquelles proves en les quals estigui demostrada la seva utilitat per a valorar la 
capacitat laboral de l’individu.
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Dossier 4

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del 
càncer
250-00521/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per avençar en la detecció 
precoç del càncer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El càncer és una de les principals causes de mort a Catalunya així com en el 

conjunt d’Espanya.
Per això és d’especial importància les campanyes públiques per millorar el diag-

nòstic precoç del càncer.
En aquest sentit, és important comptar també amb les farmàcies comunitàries 

com un element clau en la detecció de la malaltia.
L’evidència de l’efectivitat de detecció mitjançant la farmàcia assistencial queda 

argumentada en diferents estudis realitzats.
Hem pogut veure l’efectivitat de les diferents campanyes realitzades fins ara, per 

exemple, amb els diferents programes tests realitzats a Catalunya i altres parts del 
país respecte a la detecció de càncer de còlon o de pell.

També podem visualitzar-ho en els arguments plasmats en les conclusions d’un 
estudi publicat per l’International Journal of Pharmacy Practice el passat mes de 
febrer(2016), que analitza els resultats d’una campanya de càncer de pell desenvolu-
pada en farmàcies de Gal·les.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Establir un pla específic per avançar i millorar la col·laboració entre els dife-

rents agents sanitaris (metges, infermeres i farmacèutics) a l’hora de detectar possi-
bles símptomes de malalties greus.

2. Incentivar, mitjançant la farmàcia comunitària i els diferents col·legis profes-
sionals, noves campanyes per a prevenir el càncer.

3. Potenciar la farmàcia assistencial com un element clau per millorar l’eficiència 
del nostre sistema de salut.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. ; 35784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 35764)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 4

4. Promoure un canvi de model retributiu de les oficines de farmàcia, adaptat al 
nou paper assistencial que la farmàcia comunitària ha de poder desenvolupar com 
a espai de salut.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35784)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Desenvolupar actuacions, tal com ja s’està fent actualment de manera coordi-
nada per avançar i millorar la col·laboració entre els diferents agents sanitaris (metges, 
infermeres i farmacèutics) a l’hora de detectar possibles símptomes de malalties greus.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Potenciar i desenvolupar actuacions per tal d’ampliar el rol de la farmàcia 
comunitària en la prestació de serveis a la ciutadania com un element clau per mi-
llorar l’eficiència del nostre sistema de salut.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’alletament matern
250-00527/11

PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, 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 DELS GRUPS PARLAMENTARIS 

A LA COMISSIÓ DE SALUT. ALBA VERGÉS I BOSCH, DIPUTADA GP JS

Reg. 32211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Montserrat Candini i Puig, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, Jorge Soler González, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la Comissió de Sa-
lut del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, por-
taveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent sobre alletament matern, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius
La lactància materna es considera el mètode d’alimentació més adequat per al 

nadó durant els primers mesos de vida; malgrat això, la UNICEF va estimar que 
a escala mundial només el 34,8% dels lactants reben lactància materna exclusiva 
fins als 6 mesos de vida, taxa que a Europa es redueix fins al 19%. A Catalunya, un 
80,9% dels nadons reben lactància materna en néixer (78,3% dels nens i 83,6% de 
les nenes). La meitat, un 50,6%, la mantenen més de 6 mesos, i un 24% durant un 
any o més (24,5% dels nens i 23,5% de les nenes), segons dades de l’Enquesta de 
Salut de Catalunya (ESCA) 2014.

A la Declaració d’Innocenti (OMS-UNICEF, 1989) es va afirmar que «Totes les 
mares tenen dret a alletar els seus lactants i els seus lactants a ser alletats amb llet 
materna en exclusiva fins als 6 mesos de vida i amb altres aliments fins als 2 anys».

La lactància materna té beneficis a curt i llarg termini sobre la salut de la mare 
i del nen, ja que es considera l’aliment idoni per als nounats perquè conté els nutri-
ents que necessiten i els protegeix d’infeccions, al·lèrgies i altres malalties cròniques. 
A més, accelera la recuperació de la mare després del part i disminueix el risc de 
tenir anèmia, osteoporosi i algunes tipus de càncer.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un Comitè 

de Lactància que estigui format per membres dels departaments implicats, entitats 
i professionals del sector, tal i com estableix la Declaració d’Innocenti sobre la Pro-
tecció, Promoció i Suport a l’alletament matern de l’any 1990. Aquest Comitè serà 
l’encarregat de revisar i dissenyar totes les polítiques transversals sobre alletament 
matern, especialment i de manera prioritària: 

a) Millorar la informació general sobre la lactància materna i els seus beneficis.
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b) Revisar l’enquesta «La lactància materna a Catalunya», per establir-ne la pe-
riodicitat adequada i la inclusió de dades sobre lactància prolongada (més enllà de 
l’any) i desagregació territorial.

c) Promoure que tots els hospitals i centres de salut se sumin a la iniciativa per la 
Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN) promoguda per 
la OMS/UNICEF amb l’objectiu d’adoptar unes pràctiques que protegeixin, promo-
guin i recolzin la lactància materna exclusiva des del naixement.

d) Revisar els continguts formatius i programar formació continuada per tots els 
professionals que intervenen en el suport a l’alletament. També pels professionals 
que atenen les trucades a 061 CatSalut Respon, per tal de donar atenció les 24h per 
totes aquelles mares que ho necessitin.

e) Reforçar la formació sobre lactància per les mares en les classes de preparació 
al naixement.

f) Facilitar l’alletament matern a les escoles bressol.
g) Promoure la donació de llet al Banc de Llet Materna.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a modificar la legislació 

laboral per tal d’ampliar la baixa per maternitat a 24 setmanes.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016.
Montserrat Candini i Puig, 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. Alba Ver-
gés i Bosch, diputada GP JS
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