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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

SANITARI (302-00054/13)  

 

El cas dels nens catalans greument malalts que han estat derivats a institucions 

mèdiques de diversos països europeus per ser-hi tractats, quan haurien pogut ser 

atesos a hospitals d’altres comunitats autònomes, ha posat de manifest una 

manca de coneixement mutu i de coordinació entre l’Administració sanitària 

catalana, les administracions sanitàries de la resta de comunitats autònomes i el 

Ministeri de Sanitat. No és d’estranyar que sigui així, atès que des de fa massa 

anys, els responsables del Departament de Salut han practicat la nefasta política 

de la cadira buida, absentant-se de les reunions del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. El resultat de l’aïllament de l’Administració sanitària 

catalana l’han pagat les famílies dels nens malalts, que han hagut de desplaçar-se 

a molts quilòmetres de casa seva i abordar un llarg tractament lluny del seu 

ambient, en un entorn que els és desconegut i del qual molt sovint desconeixen la 

llengua, i que els obliga a afrontar despeses elevades. 

Aquesta situació també és indicativa de l’abandonament del sistema sanitari 

català que ha fet la Generalitat de Catalunya al llarg dels últims deu anys, que ha 

deixat la sanitat pública catalana, tant d’atenció primària com d’atenció 

especialitzada, en un estat de postració que l’ha allunyada del lloc capdavanter 

que sempre havia tingut. 

 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1) Garantir la solució terapèutica de la protonteràpia a Catalunya, i donar 

prioritat, en cas que sigui necessari segons criteri clínic, a la derivació cap a 

hospitals d’altres comunitats autònomes acreditats i amb solvència tècnica 

contrastada i que només recorrerà a la derivació cap a l’estranger com a 

última opció quan no hi hagi cap més alternativa. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 1, DE MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ, DEL 

GP JxCAT I GP ERC) 

Aprovat:  124 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 8 

vots en contra (CUP) 

2) En cas que el pacient hagi de ser derivat a una altra comunitat autònoma o 

a l’estranger per rebre un tractament que no pugui ser ofert, per qualsevol 

raó, a Catalunya, el Departament de Salut haurà de cobrir totes les 
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despeses d’estada i manutenció del pacient i dos familiars, en cas de ser el 

pacient menor d’edat, i d’un familiar, en cas de ser el pacient major d’edat. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 1, DE MODIFICACIÓ, DEL GP VOX) 

Rebutjat:  19 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 113 vots en contra (PSC-Units, 

ERC, JxCat, CUP i ECP) 

3) Obrir un procés en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salut, per trobar la millor solució per compartir tant la Història Clínica 

Compartida de Catalunya amb la Historia Clínica Digital de España, com l’ús 

d’una targeta sanitària vàlida a totes les Comunitats Autònomes. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 2, DE MODIFICACIÓ, DEL GP 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR) 

Rebutjat:  51 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs i PPC), 74 vots en contra 

(ERC, JxCat i CUP) i 7 abstencions (ECP) 

4) (Abans punt 5) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de 

salut a la Central de Balanços del Servei Català de la Salut, pel que fa als 

ingressos provinents de la concertació pública, i a penjar-les al web, per 

avançar en la transparència i l’accessibilitat a les dades per part de tots els 

ciutadans. 
Aprovat:  66 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP i Cs) i 66 abstencions 

(ERC, JxCat i PPC) 

5) (Abans punt 6) Augmentar la despesa sanitària pública en els pressupostos 

de la Generalitat per al 2022 fins a arribar al 5,6% del PIB català, xifra 

equivalent a la mitjana de despesa sanitària pública de tot Espanya.  
 Aprovat:  58 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC) i 74 abstencions 

(ERC, JxCat, CUP) 

6) (Nou punt) Dotar el pressupost de la Generalitat de 2022 per al 

desplegament de la llei de salut bucodental. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 1, D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT, DEL GP 

D’EN COMÚ PODEM) 

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 

 


