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Sessió 25, dijous 20 d’abril de 2017

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries. Tram. 
354-00058/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb implant co-
clear. Tram. 250-00562/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 216, 31).

3. Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris. Tram. 
250-00563/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 216, 32; 
esmenes: BOPC 254, 21).

4. Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari. 
Tram. 250-00589/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 19; esmenes: 
BOPC 261, 9).

5. Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari. Tram. 250-
00590/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 20; esmenes: BOPC 
261, 9).

6. Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris. 
Tram. 250-00591/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 22; esmenes: 
BOPC 261, 10).

7. Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb per-
sonal sanitari. Tram. 250-00600/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 233, 43; esmenes: BOPC 274, 24).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels Mangraners de Lleida. 
Tram. 250-00608/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 239, 89; esmenes: 
BOPC 274, 25).

Nota: La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l’am-
pliació de l’ordre del dia per substanciar la sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’es-
pera sanitàries (tram. 354-00058/11) com a punt 2 de l’ordre del dia.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb 
implant coclear
250-00562/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tractament 
integral dels pacients amb implant coclear, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Existeix un rigorós protocol de selecció de candidats a un implant coclear, que 

segueixen els Otorinolaringòlegs. S’estima que hi ha uns 90 casos any de nous pa-
cients que reben aquest tractament.

És un dispositiu que facilita audició a persones amb sordesa bilateral severa/pro-
funda i que els permet la integració educativa, social i laboral. Per obtenir el rendi-
ment òptim, cal que el pacient faci logopèdia i rehabilitació.

En aquests moments la cobertura pública facilita la cirurgia, l’aparell i la logopè-
dia, però no els recanvis bàsics (antena, bobina, cables), suport tècnic del fabricant i 
manteniment periòdic que aquest aparell requereix per continuar funcionant en les 
millors condicions possibles.

El manteniment té un cost aproximat d’uns 550 a 650 euros any (segons si el 
pacient es adult o nen, respectivament) que ha d’assumir totalment l’interessat o la 
seva família.

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. Assumir el cost dels recanvis i manteniment dels pacients intervinguts quirúr-

gicament d’implant coclear, tant adults com nens.
2. Garantir la renovació del processador als set anys d’antiguitat, tal com esta-

bleix la normativa.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis 
sanitaris
250-00563/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 35912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i 
serveis sanitaris a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La publicitat té com a objectiu la promoció de productes, serveis i establiments 

i és una activitat perfectament legítima a la nostra societat basada en la llibertat de 
mercats. La publicitat de productes, serveis i establiments sanitaris, tenen un com-
ponent addicional com és la protecció de la salut de les persones, en un marc d’una 
certa complexitat tècnica.

Amb caràcter general, els drets dels consumidors davant les activitats publicità-
ries estan reconeguts a Catalunya en el marc de la Llei 22/2010 del Codi de Consum 
de Catalunya, no obstant això no hi ha cap mena de requisit específic per a la publi-
citat de productes, serveis i establiments sanitaris, els quals poden tenir repercussi-
ons sobre la salut de les persones.

La Llei de l’Estat 34/1988, general de la publicitat, en el seu article 5.1, reconeix 
les característiques específiques de la publicitat sobre productes i serveis sanitaris, 
i estableix la possibilitat que aquesta sigui regulada per normes específiques o sot-
mesa a un règim d’autorització administrativa.

En els darrers anys han proliferat les campanyes publicitàries que promouen de-
terminats establiments que ofereixen serveis sanitaris que utilitzen tècniques, com 
a mínim dubtoses, per tal d’atraure l’atenció dels consumidors com ara la presència 
de persones conegudes, incloure preus que no es corresponen als serveis oferts, o 
incloure l’adjectiu «social» per diferenciar l’activitat d’altres competidors.

Així doncs, per tal de garantir els drets dels consumidors específicament en 
el camp de la salut, considerem imprescindible regular la publicitat de productes, 
serveis i establiments sanitaris, especialment en tot allò que fa referència a una in-
formació adequada sobre els productes i serveis que puguin afectar la salut de les 
persones.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat, 
defensa dels consumidors i publicitat, el Govern de la Generalitat té la capacitat su-
ficient per tal de regular la publicitat de productes, serveis i establiments sanitaris.

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 adoptar els acords 

necessaris per tal de regular la publicitat de productes, serveis i establiments sani-
taris a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39256; 39524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39818)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya recorda que cal donar compliment a la Moció 39/XI  
sobre la política sanitària, en especial al punt 2, apartats a-e, que diuen textualment

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció dels usuaris i els tre-
balladors de l’àmbit sanitari, insta el Govern a: 

a) Promoure un codi de bones pràctiques i protocols d’actuació amb les organit-
zacions de consumidors, els col·legis professionals i les empreses que presten serveis 
odontològics i l’Agència Catalana del Consum, amb la finalitat de millorar les pràc-
tiques en el sector i establir vies de diàleg i tramitació de les queixes, reclamacions 
i denúncies que presentin els usuaris, i presentar-ne un informe anual a la Comissió 
de Salut d’aquest Parlament.

b) Incorporar sistemàticament a les actuacions programades d’inspecció i con-
trol del mercat que duu a terme l’Agència Catalana de Consum el seguiment dels 
crèdits per a finançar els tractaments odontològics, i comprovar el grau de compli-
ment de les normatives de consum, especialment de la Llei de l’Estat 16/2011, de 
contractes de crèdits al consum.

d) Reforçar, coordinadament amb totes les administracions implicades, les ac-
tuacions inspectores i sancionadores per a assegurar que totes les clíniques complei-
xen la normativa vigent en matèria de publicitat i bona praxi sanitària i que compten 
amb la preceptiva autorització sanitària.

e) Intensificar totes les mesures necessàries per a garantir la regularització i, si 
escau, el tancament de totes les clíniques dentals i de qualsevol altre establiment que 
ofereixin serveis sanitaris sense l’autorització preceptiva o que no compleixin tots els 
requisits que els siguin exigibles.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39524)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar els 
controls per tal de garantir que la publicitat de productes, serveis i establiments sa-
nitaris a Catalunya s’ajusti a la legalitat.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar 
el transport sanitari
250-00589/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els concursos per 
adjudicar el transport sanitari a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers mesos hi ha hagut queixes respecte als concursos per adjudicar 

el transport sanitari a Catalunya. Una vegada l’adjudicació ha estat resolta, cal anar 
avaluant els resultats.

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 posar a disposició 

dels grups parlamentaris, per a la seva discussió, 
1. Els informes que va fer el SEM de la viabilitat econòmica de les empreses pre-

sentades al concurs del transport sanitari TS/14.
2. Els informes que elabora el SEM dels incompliments de les empreses adjudi-

catàries una vegada ja està en marxa el desplegament del concurs del transport sa-
nitari TS/14 a Catalunya.

3. Els informes de tots els vehicles de transport sanitari que actualment estan 
treballant a cada LOT.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40995)

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

1. Els informes tècnics de valoració de les ofertes presentades, realitzats pel Cat-
Salut, que acompanyen la resolució d’adjudicació.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las 
condiciones del transporte sanitario, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nuevo modelo de sistema de transporte sanitario que se implantó en Cataluña 

entre finales de 2015 y Enero de 2016, y que era el concurso público más caro de 
la legislatura y con una duración del10 años, ha recibido críticas desde sus inicios.

El nuevo modelo se implantó sin consenso, ni con los profesionales de la sa-
lud, ni con los del transporte sanitario. Se inspiró en el modelo que funcionaba en 
Barcelona ciudad, que cuenta con una red de centros sanitarios tanto hospitalarios 
como de atención primaria, que permiten una ratios de tiempo de atención muy cor-
ta. Aplicar el mismo modelo organizativo a todo el territorio catalán, con la natural 
dispersión de la población y de los centros asistenciales, era un despropósito y una 
incongruencia.

Las críticas al actual modelo han sido puestas de manifiesto en este Parlament a 
través de iniciativas de varios grupos políticos en forma de interpelación con la sub-
siguiente moción, propuestas de resolución, preguntas al Govern, etc. Sin embargo, 
por parte del Govern no se han puesto en marcha las medidas aprobadas en este Par-
lament con lo que el problema, no sólo persiste, si no que se agrava.

Además de la ineficiente distribución de los vehículos de transporte y de la ina-
decuada dotación de personal ya manifestada en otras iniciativas, se ha de sumar la 
realidad de que las empresas concesionarias no cumplen en todos los casos con las 
cláusulas de los pliegos de condiciones técnicas de los correspondientes concursos 
que ganaron.

La situación se ha agravado hasta el punto de que el Comité de Empresa de una 
de las empresas concesionarias del sector de transporte sanitario en Terres de l’Ebre 
se ha visto impelida a convocar seis días (no consecutivos) de huelga en la mencio-
nada empresa.

Algunos de los motivos que aduce el sindicato promotor de la citada huelga no 
deberían haberse producido si los mecanismos de los que dispone el Departament 
de Salut para controlar que las empresas concesionarias cumplen con las condicio-
nes de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos aprobados, se hubie-
ran activado convenientemente y se hubieran implementado las medidas correctoras 
o sancionadoras oportunas.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Realizar un informe pormenorizado de los tiempos reales que se están apli-

cando en el transporte sanitario no urgente, por cada uno de los lotes de contratación 
de transporte sanitario de Cataluña.
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2. Encargar un informe a técnicos cualificados de salud pública de las condici-
ones higiénicas y preventivas para evitar contagios entre pacientes en el transporte 
sanitario no urgente, por cada uno de los lotes de contratación de transporte sanita-
rio de Cataluña.

3. Encargar un informe a técnicos cualificados de salud laboral sobre las medi-
das de prevención y salud laboral de todas las empresas concesionarias de transpor-
te sanitario de Cataluña, con especial atención a lo relativo a la calidad, medidas de 
higiene/limpieza y reposición de los uniformes del personal del transporte sanita-
rio, en aras a evitar trasmitir los patógenos o infecciones con los que pueden estar 
en contacto.

4. Encargar un informe a técnicos de inspección laboral de las condiciones la-
borales de los trabajadores de todas las empresas concesionarias de transporte sani-
tario de Cataluña, en particular, en lo que respecta a cargas de trabajo, tiempos de 
descanso y condiciones de contratación.

5. Poner en marcha, con carácter de urgencia, dentro de las competencias del De-
partament de Salut y en aplicación de las clausulas concursales, todas las medidas 
correctoras, o sancionadoras si procede, que sean pertinentes para solucionar todos 
los posibles déficit que se detecten en los informes mencionados.

6. Hacer llegar a la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya los resultados 
de los informes mencionados, junto con el detalle de las medidas adoptadas para la 
corrección de los posible déficits, en el plazo de dos meses desde la aprobación de 
esta propuesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40996 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40996)

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

1. Realitzar un informe que analitzi els trasllats del transport sanitari no urgent, 
per cadascun dels lots de contractació de transport sanitari de Catalunya.

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

2. Verificar que els plecs del concurs de Transport Sanitari inclouen que les em-
preses adjudicatàries estan obligades a complir amb les condicions higièniques i 
preventives per evitar contagis com qualsevol empresa del sector sanitari.

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

3. Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i salut laboral de totes les 
empreses concessionàries de transport sanitari a Catalunya, amb especial atenció a 
tot allò relatiu a la qualitat, mesures d’higiene/neteja i reposició dels uniformes del 
personal del transport sanitari, per tal d’evitar transmetre els patògens i infeccions 
amb els que puguin estar en contacte.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 4

4. Encarregar un informe a tècnincs d’inspecció laboral en de les condicions la-
borals dels treballadors de totes les empreses concessionàries de transport sanitari 
de Catalunya, en particular, pel que fa a càrregues de treball, temps de descans i 
condicions de contractació.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a 
professionals sanitaris
250-00591/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en 
relación a las agresiones y coacciones a los profesionales sanitarios, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
No existen cifras oficiales sobre las agresiones y/o coacciones a las que se ven 

sometidos los profesionales de la salud en el ejercicio de su tarea diaria.
Fuentes del sector que disponen de registros de violencia ocupacional de parti-

cipación voluntaria, por lo que no recogen todos los casos ni de todos los centros, 
alertan que se observa un incremento significativo de los casos de agresiones a per-
sonal sanitario en los últimos años.

Uno de los determinantes de este incremento de agresiones parece estar relaci-
onado con la larguísima crisis económica que provoca situaciones de desánimo o 
incremento de problemática de salud mental.

En muchos casos pueden ser agresiones simbólicas (invasión de espacio, gestos 
intimidatorios, etc.) o verbales (insultos, intentos de coacción para firmar recetas en 
contra del criterio médico, etc.) pero en ocasiones también se tiene constancia de 
empujones y otros tipos de agresiones físicas.

Incluso los casos que puedan considerarse más leves necesitan prevenirse y evi-
tarse, ya que representan un síntoma de una situación que puede desembocar en 
agresiones más graves.

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

Propuesta de resolución
EL Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un registro central de agresiones y/o coacciones al personal sani-

tario bajo gestión del Departament de Salut, de obligada comunicación y adhesión 
para todos los centros sanitarios de Cataluña con independencia de su titularidad.

2. Elaborar un protocolo de comunicación de las agresiones y/o coacciones al 
personal sanitario y dar difusión del mismo a todos los profesionales y centros sa-
nitarios de Cataluña.

3. Elaborar un protocolo de consenso para prevenir las agresiones a los profesi-
onales sanitarios, con especial atención en los casos de detenidos y en los servicios 
de urgencias.

4. Establecer en todas las consultas de los centros sanitarios públicos o concer-
tados, mecanismos de alarma suficientes que ofrezcan seguridad a los trabajadores 
y agilidad en las respuestas.

5. Condenar todos los casos de violencia contra los trabajadores de la sanidad.

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 40997 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40997)

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

1. Estudiar la creació d’un registre central d’agressions i/o coaccions al personal 
sanitari sota gestió del Departament de Salut, d’obligada comunicació i adhesió per 
a tots els centres sanitaris de Catalunya amb independència de la seva titularitat, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

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

2. Considerar la conveniència d’elaborar un protocol de comunicació de les 
agressions i/o coaccions al personal sanitari i donar difusió del mateix a tots els 
professionals i centres sanitaris de Catalunya.

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

3. Considerar la conveniència d’elaborar un protocol de consens per a prevenir 
les agressions als professionals sanitaris, amb especial atenció en els casos de detin-
guts i en els serveis d’urgències.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Considerar la conveniència d’establir a totes les consultes dels centres sanita-
ris públics o concertats, mecanismes d’alarma suficients que ofereixin seguretat als 
treballadors i agilitat en les respostes.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de 
Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 37656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la dotació de personal al dispensari mèdic a l’EMD Bellaterra, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A l’EMD de Bellaterra hi viuen més de 2.700 habitants que han de desplaçar-se 

fins a Cerdanyola del Vallés per tal de gaudir d’atenció mèdica. Desplaçament que 
degut a un dèficit de transport públic dificulta la visita mèdica de col·lectius amb di-
ficultats de mobilitat.

Des de l’EMD de Bellaterra es reclama un servei mèdic proper a la alçada de les 
necessitats i la demanda existent.

La pròpia EMD s’ha manifestat en la línia de posar a disposició un local i córrer 
amb les despeses de manteniment. Només reclama que el personal corresponent es 
desplaci fins al dispensari un dia a la setmana.

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 a dotar amb personal sanitari al dis-

pensari mèdic de l’EMD Bellaterra com a mínim un dia a la setmana.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42743 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42743)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, conjuntament amb l’ajun-
tament de Cerdanyola, la possible obertura d’un consultori local a Bellaterra.
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Reg. 38040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària 
al barri de Magraners de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El barri de Magraners de Lleida rep assistència sanitària al Centre d’Atenció Pri-

mària Bordeta-Magraners, que està situat físicament al barri de la Bordeta. L’any 
2010 es va habilitar un consultori al barri de Magraners, on es desplaça una metges-
sa i una infermera per atendre als 2500 veïns assignats a la zona, dels quals una part 
considerable és població envellida, amb més de 100 pacients amb edats superiors 
als 80 anys. És important tenir aquest consultori obert perquè la distància entre els 
dos barris és considerable, i perquè la geografia impedeix a la gent gran i amb pro-
blemes de mobilitat desplaçar-se al CAP. Els pacients estan molt contents per les 
atencions rebudes pels professionals, però lamenten que aquesta atenció no es presta 
cada dia i que a l’estiu es tanca la consulta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir el consultori de Magraners tots els dies laborables de la setmana amb 

metge i infermera presencial.
2. Donar resposta sanitària presencial en èpoques d’estiu, nadals, etc.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42746 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42746)

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

1. Obrir el consultori de Magraners 3 dies a la setmana, amb metge i infermera 
presencial.

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

2. Continuar donant resposta sanitària presencial en èpoques d’estiu, nadals, 
etc., per mitjà del CUAP de Lleida.
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