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Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de telefonia 
mòbil a Cerdanyola del Vallès. Tram. 250-00366/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 158, 29; esmenes: BOPC 198, 18).

2. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona. Tram. 250-00367/12. Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 158, 31; esmenes: BOPC 198, 18).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Bar-
celona. Tram. 250-00380/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 172, 20; esmenes: BOPC 209, 26).

4. Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental. Tram. 250-
00384/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 177, 54; 
esmenes: BOPC 217, 14).

5. Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per al càncer 
de cap i coll. Tram. 250-00391/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 182, 14; esmenes: BOPC 217, 15).

6. Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes. Tram. 250-
00392/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 14; 
esmenes: BOPC 217, 15).

7. Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme. Tram. 
250-00393/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 15; esmenes: BOPC 
217, 16).

8. Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació de la ciu-
tadania en reanimació cardiopulmonar. Tram. 250-00394/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 182, 16; esmenes: BOPC 217, 16).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla. Tram. 250-00403/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 189, 26; esmenes: BOPC 231, 83).
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10. Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pen-
dents d’operació per obesitat mòrbida. Tram. 250-00404/12. Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 189, 26; esmenes: BOPC 231, 83).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els riscos per la salut de les 
antenes de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’afecció en el medi ambient i la salut que produeixen les ones electromagnèti-

ques ha estat font de debat i preocupació en aquests últims anys. Aquesta preocupa-
ció s’ha incrementat per emissions d’ones, com les infraestructures de telecomuni-
cacions sense cable (ones d’alta freqüència) i per altres instal·lacions (ones de baixa 
freqüència).

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) i la IARC (International Agency for 
Research on Cancer), institució depenent de la mateixa, han classificat els camps 
electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques 
d’alta freqüència a l’apartat de «possibles perjudicials per a l’ésser humà».

Aquesta situació ha motivat que institucions que vetllen pel medi ambient i per 
la salut hagin emès consells i realitzat sol·licituds sobre el tema. Així doncs, consta-
ten que els límits d’exposició als camps electromagnètics establerts per al públic són 
obsolets, ja que no han estat adaptats des de 1999 i declaren que no tenen en compte 
als col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nounats i nens i nenes.

En aquest sentit l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva re-
solució 1815 de data 27 de maig de 2011 declara: «S’ha d’aplicar el principi de pre-
caució quan l’avaluació científica no permet determinar el risc amb suficient cer-
tesa. Especialment, en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos 
especialment grups vulnerables com la joventut, nens i nenes, aspecte que podria 
generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si es fa cas 
omís de les alertes primerenques.»

L’Assemblea lamenta que, malgrat les crides al respecte del Principi de Pre-
caució i malgrat totes les recomanacions, declaracions i alguns avanços normatius 
i legislatius, hi hagi encara una falta de reacció davant els riscos sanitaris i medi-
ambientals coneguts o emergents i retards pràcticament sistemàtics en l’aprovació i 
aplicació de mesures preventives eficaces. Esperar que hi hagi nivells alts de prova 
científica i clínica abans de prendre mesures per prevenir riscos ben coneguts pot 
portar a costos econòmics i sanitaris molt elevats, com ha estat el cas amb l’amiant, 
la gasolina amb plom i el tabac.

A més, l’Assemblea assenyala que el problema dels camps o ones electromagnè-
tiques i les seves possibles conseqüències per al medi ambient i la salut guarda un 
evident paral·lelisme amb altres qüestions actuals com l’autorització de la comercia-
lització de medicaments, productes químics, pesticides, metalls pesats o organis-
mes genèticament modificats. En conseqüència, posa de relleu que la qüestió de la 
independència i la credibilitat dels experts científics és crucial per aconseguir una 
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valoració equilibrada i transparent dels possibles efectes negatius per al medi am-
bient i la salut humana.

I entre altres, emet els següents consells: 
1) Adoptar totes les mesures raonables per reduir l’exposició als camps electro-

magnètics i especialment a l’exposició dels nens/es i joves que pel que sembla corren 
major risc de tumors de cap.

2) Revisar la base científica de les normes d’exposició als camps electromagnètics 
realitzada per la institució ICNIRP (International Commission on Senar-lonizing 
Radiation Protection), ja que té greus manques i que s’apliqui el principi ALARA  
(As Low As Reasonably Achievable) en relació tant amb els efectes tèrmics i atèr-
mics com a biològics de les emissions o radiacions electromagnètiques.

3) Establir llindars de prevenció per a nivells d’exposició a llarg termini a les mi-
croones en totes les zones d’interior, de conformitat amb el Principi de Precaució, 
que no superin els 0,6 volts per metre.

A Espanya, però, no es compleix amb aquests criteris. La Llei General de Tele-
comunicacions no aplica el principi de precaució per a protegir la salut pública, i a 
més elimina la capacitat de les comunitats autònomes i dels ajuntaments per a inci-
dir en les llicències o criteris i condicions en matèria urbanística o mediambiental 
de les instal·lacions que generen camps electromagnètics.

Com a exemple, el cas de Cerdanyola del Vallès, on ni les protestes veïnals, ni 
les mocions aprovades pel consistori, ni les negociacions obertes amb les compa-
nyies telefòniques els darrers ans han permès aturar els projectes d’instal·lació de 3 
antenes de telefonia mòbil que poden afectar la salut de la població: una al carrer 
Pompeu Fabra, a escassos 20 metres d’una escola bressol municipal, una al carrer 
Renaixement, al barri de Serraparera, a 6 metres d’habitatges 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’adhereix a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parla-

mentària del Consell d’Europa.
2. Insta el Govern a estudiar les mesures per poder implementar les recomana-

cions de la dita resolució, amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents 
mesures preventives, per la salut de la població de Catalunya, especialment la més 
vulnerable davant els efectes indesitjats que exposa aquesta resolució

3. Insta el Govern fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a 
que reculli i apliqui les recomanacions de la Resolució 1815 en la legislació de te-
lecomunicacions, i la modifiqui també per a revertir l’atac que fa actualment a les 
competències urbanístiques i mediambientals dels municipis i les comunitats autò-
nomes.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



CS 18
3 d’octubre de 2019

5 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20060)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. S’adhereix a la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea, re-
visada l’any 2007.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Proposta d’esmena: Insta el Govern a avaluar les mesures que s’han dut a ter-
me per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea 
amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents mesures preventives, per la 
salut de la població de Catalunya, especialment la més vulnerable davant els efectes 
indesitjats que exposa aquesta resolució.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Insta els grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels Di-
putats a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a que avaluï les 
mesures que ha dut a terme per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 
de la Unió Europea.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del 
nou Hospital Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Legislatura rere legislatura el Parlament de Catalunya reprodueix el debat de la 

necessitat de construir un nou edifici per a l’hospital públic de referència de Girona. 
Però legislatura rere legislatura el Govern segueix sense resoldre-ho. Mentrestant, 
l’edifici actual de l’Hospital Doctor Josep Trueta es degrada, afectant la qualitat del 
servei, i s’incrementa, any rere any, la necessitat d’abocar-hi pressupostos per a po-
sar pedaços a un edifici que no té futur.

Atès que Girona ha de continuar tenint un hospital 100% públic que serveixi de 
centre de referència territorial, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
considerem que ja és hora de deixar de perdre el temps, superar els localismes i po-
sar seny i decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-

jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
l’Ajuntament de Girona.

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a 
l’actual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a 
la unitat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc 
quirúrgic.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20057)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-
jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
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l’Ajuntament de Girona. Incentivar un consens entre els diferents agents polítics i 
sanitaris de la regió, amb especial èmfasi en el món local, per arribar a un acord 
que permeti arribar a la solució més adient per la ubicació del nou Hospital Trueta.                             

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a 
l’actual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a 
la unitat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc 
quirúrgic.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana 
Nord de Barcelona
250-00380/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Àrea Metropolitana Nord compta amb 66 equips i 37 unitats assistencials 

d’atenció primària que han d’atendre a una població d’1,4 milions de persones de 71 
municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès Nord i el Mares-
me. A més, el 22% dels equips d’atenció primària amb més complexitat es troben 
en aquesta àrea. És una de les zones amb més densitat de població de Catalunya i 
una de les que ha patit més retallades econòmiques els darrers anys. L’any 2016, se-
gons la memòria de l’ICS del 2016, aquesta àrea comptava amb 7.210 professionals 
sanitaris.

El personal mèdic de l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona pateix una sobre-
càrrega laboral degut a la manca de professionals sanitaris a l’atenció primària, es-
pecialment d’especialistes de Medicina Familiar i de Pediatria. Degut a les diverses 
jubilacions previstes i al número insuficient de professionals en aquestes especiali-
tats, no hi ha prevista una millora en la situació que estan vivint els professionals i 
els quals tenen dificultats per garantir la qualitat en la prestació de l’assistència i la 
conciliació de la serva vida personal, familiar i laboral.

A finals del 2017 el personal sanitari va denunciar la insuportable càrrega de tre-
ball que patien, amb una important falta de personal i unes agendes de visites que 
superaven la seva capacitat, amb 40 o 50 visites diàries.

Arrel de les reivindicacions fetes pel personals sanitari de l’Àrea Metropolitana 
Nord, el passat dia 6 de febrer de 2018 l’ICS va donar la Instrucció 1/2018 que recull 
bona part de les seves peticions i permet recuperar la priorització de la qualitat per 
davant de la quantitat. Amb aquesta nova instrucció, a partir de l’1 de maig de 2018, 
les agendes ordinàries dels metges de família i pediatres dels centres d’atenció pri-
mària de l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, gestionats per l’Institut Català de 
la Salut, havien de tenir fixat un màxim de 23 visites presencials i 5 no presencials 
per jornada.

A més, també es preveia la contractació de 39 facultatius nous en un període 
no superior als 18 mesos, per tal de garantir que al finalitzar aquest període no es 
superin les 1500 TIS assignades per l’especialitat de medicina familiar i comunità-
ria i les 1200 TIS assignades pels pediatres.

Després de 7 mesos de la instrucció donada per l’ICS, la situació del personal 
sanitari de l’Àrea Metropolitana Nord no ha millorat i els acords encara no s’estan 
complint.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiva, abans de finalitzar l’any 2018, la Instrucció 1/2008 de l’ICS per 

a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord fixant les agen-
des ordinàries dels metges de família i pediatres dels centres d’atenció primària de 
l’Àrea Metropolitana Nord en un màxim de 23 visites presencials i 5 no presencials 
per dia.

2. Dotar, abans de finalitzar l’any 2018, als centres d’atenció primària de l’Àrea 
Metropolitana Nord de nous facultatius, especialment d’especialistes en Medicina 
Familiar i Comunitària i Pediatria.

3. Garantir, a través del compliment dels acords adoptats en la Instrucció 1/2008 
de l’ICS per a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord, la 
qualitat en la prestació de l’assistència sanitària i la conciliació de la vida personal 
i laboral dels professionals sanitaris de l’atenció primària de l’Àrea Metropolitana 
Nord.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21207 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21207)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Fer efectiva, abans de finalitzar l’any 2018, la Instrucció 1/2018 1/2008 de 
l’ICS per a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord fixant 
les agendes ordinàries dels metges de família i pediatres dels centres d’atenció pri-
mària de l’Àrea Metropolitana Nord en un màxim de 23 visites presencials i 5 no 
presencials per dia.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Dotar, abans de finalitzar l’any 2018, als centres d’atenció primària de l’Àrea 
Metropolitana Nord de nous facultatius, especialment d’especialistes en Medicina 
Familiar i Comunitària i Pediatria complint amb el compromís adquirit en la Ins-
trucció 1/2018, en el període estipulat màxim de 18 mesos.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Garantir, a través del compliment dels acords adoptats en la Instrucció 1/2008 
de l’ICS per a la millora assistencial de l’Atenció Primària Metropolitana Nord, la 
qualitat en la prestació de l’assistència sanitària i la conciliació de la vida personal 
i laboral dels professionals sanitaris de l’atenció primària de l’Àrea Metropolitana 
Nord, per tal que els professionals desenvolupin la seva tasca assistencial en les mi-
llors condicions possibles.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès 
Oriental
250-00384/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Jordi Ter-

rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Orien-
tal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Vallès Oriental compta amb una població de 403.259 habitants i és la comarca 

de Barcelona amb menys llits hospitalaris per cada 1.000 habitants segons dades de 
l’Idescat. L’any 2017 la comarca comptava amb 1.017 llits dels 35.459 llits de Catalu-
nya. El nombre de llits per cada 1.000 habitants al Vallès Oriental és de 2,5, mentre 
que a Catalunya és del 4,7. A més, el nombre de llits d’aguts per cada 1.000 habitants 
és de 2,5 a Catalunya i de 0,1 al Vallès Oriental. Des de l’any 2010, el nombre de 
llits d’aguts al Vallès Oriental ha disminuït d’1,2 a 0,1 llits.

El creixement d’habitants de la comarca no es correspon amb un augment dels 
nombre de llits hospitalaris, ens al contrari, ja que els darrers anys el nombre de llits 
per cada 1.000 habitants no ha variat i el nombre de llits d’aguts per cada 1.000 ha-
bitants s’ha vist reduït, tal i com abans s’ha esmentat.

Els centres sanitaris del Vallès Oriental pateixen de manera sistemàtica col·lapses 
a les seves urgències i disposen d’un nombre de llits d’aguts per 1.000 habitants molt 
per sota de la mitjana de Catalunya, cosa que fa més difícil drenar les urgències en 
puntes assistencials per la manca de llista d’aguts.

A més, d’acord amb l’Informe Plaensa, la satisfacció dels usuaris de la sanitat 
pública del Vallès Oriental ha estat baixant des de l’any 2013. Això se li ha de sumar 
que els professionals sanitaris adverteixen des de fa anys que la comarca és defici-
tària en recursos sanitaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla 

per recuperar i incrementar llits d’aguts en els centres assistencials de la comarca 
del Vallès Oriental, que permeti equiparar-se a la mitja de Catalunya i doni sorti-
da a les necessitats assistencials de la població que pateix actualment una iniquitat 
territorial.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Jordi Terrades i 

Santacreu, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 22629 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22629)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, addició i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un estudi 
per a la millora de la ràtio de llits d’aguts en els centres assistencials de la comarca 
del Vallès Oriental, en el marc del Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental, que 
permeti equiparar-se a la mitja de Catalunya i doni sortida a les necessitats assisten-
cials de la població que pateix actualment una iniquitat territorial.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics 
per al càncer de cap i coll
250-00391/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre els programes de prevenció específics pel càncer de cap i coll, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El càncer de cap i coll són aquests tumors malignes que es localitzen fonamen-

talment en els sins paranasals, la cavitat oral, les glàndules salivals, la faringe i la 
laringe i que de forma general comparteixen molts trets com el seu origen i tracta-
ment mèdic. Aquesta categoria no inclou els tumors de pell, els tumors de la tiroide, 
i els tumors cerebrals.

Aquests tumors representen un 5% de tots els casos de càncer i la gran majoria 
estan relacionats amb el consum excessiu de tabac i alcohol.

L’edat habitual de presentació és al voltant de 60 anys i són predominants en ho-
mes, encara que la freqüència en dones està augmentant.

El tractament per al càncer de cap i coll pot incloure, depenent de diferents 
factors (ubicació, estadificació, edat, etc.) cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, im-
munoteràpia, etc. En el cas de la cirurgia és habitualment invasiva.

Al ser un càncer amb una prevalença baixa, és molt desconegut per la població 
en general, i no existeixen programes de prevenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir programes de prevenció específics pel càncer de cap i coll, que in-

corporin els dos factors de risc més importants, el tabac i l’alcohol i les revisions 
odontològiques anuals, al temps que permetin tenir més coneixement a la població.

2. Incorporar, en els protocols de tractament, el suport psicològic, específicament 
quan s’hagi produït una intervenció quirúrgica a voltes deformant.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 22633 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22633)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

1. Establir programes de prevenció específics pel càncer de cap i coll, que in-
corporin els dos factors de risc més importants, el tabac i l’alcohol i les revisions 
odontològiques anuals, al temps que permetin tenir més coneixement a la població.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Consolidar, en els protocols de tractament, el suport psicològic, específica-
ment quan s’hagi produït una intervenció quirúrgica a voltes deformant.
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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 a Castellví de 
Rosanes
250-00392/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2017 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va elaborar el Pla Sanitari 

Comarcal amb l’objectiu de mantenir una actitud proactiva de col·laboració insti-
tucional per a treballar amb el Govern de la Generalitat de Catalunya en l’elabora-
ció d’un mapa de les necessitats existents, i que es materialitzés en un Pla  Sanitari 
Comarcal, que a mig i llarg termini, millorés l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció 
sanitària al Baix Llobregat. El Consell Comarcal del Baix Llobregat, va demanar 
al Govern de la Generalitat que prioritzés les inversions necessàries per pal·liar les 
mancances sanitàries que pateix la comarca, tant en els serveis d’urgències dels 
hospitals com en els recursos humans i tècnics dels CAPs i dels Centres d’Urgència 
d’Atenció Primària (CUAP).

El municipi de Castellví de Rosanes, amb una població de 1.826 persones l’any 
2017, compta amb el consultori mèdic local que obre els dilluns, dimecres i diven-
dres de 8 h a 14 h. Aquest fet dificulta en gran mesura la conciliació laboral amb les 
necessitats de salut dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Els veïns i veïnes de 
Castellví de Rosanes han de poder ser atesos, en temes de salut, al seu propi muni-
cipi i és per aquest motiu que el Govern de la Generalitat s’ha d’implicar en el des-
plegament i millora del Pla Sanitari Comarcal del Baix Llobregat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar l’horari d’atenció primària al consultori local de Castellví de Rosa-

nes en dues tardes a la setmana per tal de facilitar la conciliació laboral-sanitària.
2. Dotar al consultori local de Castellví de Rosanes d’un servei de pediatria.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 22634 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22634)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Assegurar l’atenció sanitària de la població de Castellví de Rosanes, de con-
formitat amb els criteris establerts a l’ENAPISC.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir l’accessibilitat de la població infantil de Castellví de Rosanes al ser-
vei de pediatria.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra 
l’autisme
250-00393/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per combatre els fraus 
contra l’autisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Fa mesos que ronden per Catalunya embaucadors que estan anunciant que dis-

posen de la cura de l’autisme amb clorit de sodi (MMS), una substància prohibida a 
Espanya expressament per l’Agència del Medicament. Aquesta gent promou el seu 
consum afirmant que cura les persones amb autisme matant «les bactèries i els me-
talls que tenim al cos». Segons ells, l’autisme és causat per una intoxicació per me-
talls pesants al cervell. Aquesta gent es dedica a fer conferències i xerrades on han 
arribat a afirmar que poden curar la malària en unes hores i que és molt bo consumir 
cada matí un vas d’orina.

Es dirigeixen a ciutadans vulnerables que en moments complicats poden creu-
re el que ells afirmen i posar en risc la salut dels afectats. Actualment, els Col·legis 
Professionals, el Departament de Salut i la Federació Catalana d’Autisme han alertat 
del perill de seguir les recomanacions d’aquests farsants. No obstant això, els orga-
nitzadors d’aquestes farses segueixen realitzant les seves conferències.

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 presentar a la Co-

missió de Salut, mitjançant el Departament de Salut, un pla efectiu per impedir que 
pugui haver-hi gent enganyant sanitàriament a la població afectada d’autisme, així 
com un pla de comunicació destinat a les famílies afectades amb consells sanitaris 
professionals.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22635 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22635)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar a la 
Comissió de Salut, mitjançant el Departament de Salut, mesures adients per tal de 
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garantir la seguretat de la població afectada d’autisme, i preservar la dignitat i ho-
nestedat dels professionals mèdics prescriptors de les teràpies provades científica-
ment. Així com un pla de comunicació destinat a la ciutadania amb consells sanita-
ris professionals.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la 
formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la pro-
moción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardio-pulmonar 
(RCP), para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cada año cerca de 400.000 ciudadanos europeos son víctimas de una cardiopatía 

que cursa con paro cardíaco repentino. Estas paradas cardíacas pueden producirse 
en cualquier momento y cualquier lugar, por lo que las medidas que se han ido ins-
taurando han aumentado. Por ejemplo, a día de hoy podemos comprobar como en 
multitud de espacios públicos, especialmente si poseen gran afluencia, existen des-
fibriladores automáticos. Sin embargo, las medidas todavía son insuficientes. Según 
datos oficiales, menos de uno de cada diez pacientes con una parada cardíaca en la 
vía pública sobrevive.

La reanimación cardio-pulmonar (RCP) aumenta las posibilidades de supervi-
vencia de dos a tres. El Consejo Europeo de Resucitación estima que realizando una 
correcta reanimación se podrían salvar unas 100.000 vidas al año en Europa.

La tasa de RCP realizada por una persona es muy diferente de una región euro-
pea a otra: de 12% en Andalucía (España), 15% en Alemania, al 61% en los Países 
Bajos y Suecia el 59%. Así, la tasa de supervivencia varía de una región a otra, a 
sabiendas de que las tasas en algunos países (por lo general en Europa del Este) es 
sólo el 6%, mientras que, en otros países como Suecia y Noruega, la tasa de super-
vivencia es del 40%. Diferentes estudios muestran que la mejora de las tasas de RCP 
y supervivencia tras éstas vienen precedidas de un compromiso de las administra-
ciones públicas en la formación de sus ciudadanos. Por ejemplo, se calcula que, para 
lograr un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la RCP, se ha 
estimado que al menos el 15% de la población necesita acudir a cursos especializa-
dos en esta materia y que deben ser obligatorios. Esto se da ya en algunos Estados 
miembros de la Unión, donde las administraciones públicas y algunas empresas pri-
vadas ya han instaurado cursos obligatorios para sus empleados.

Pero la formación en los países con mejores tasas de éxito en reanimaciones 
cardio-pulmonares no queda sólo en las personas adultas. Los menores de edad 
también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos. De hecho, el 
Consejo Europeo de Resucitación (European Resucitation Council, ERC) ha creado 
un programa para promover y mejorar el aprendizaje de herramientas de RCP entre 
los más pequeños. Su programa, Kids Save Lives, lleva a cabo cursos anuales de en-
trenamiento en maniobras RCP para escolares mayores de doce años. Estos cursos 
apenas restan tiempo lectivo pues son de dos horas. Este tipo de cursos, según los 
expertos, tienen un éxito significativo en los más jóvenes, puesto que son muy re-
ceptivos a la hora de interiorizar la teoría y ponerla en práctica, y ayuda a desarro-
llar un sentido de responsabilidad en edades tempranas. También ayuda a relacionar 
materias que se estudian en la escuela o el instituto (biología, educación física, etc.) 
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con situaciones reales, lo que traslada a los menores la sensación de que el aprendi-
zaje tiene sentido práctico.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya este tipo de pro-
gramas de educación en los centros escolares e institutos, ya que poseen beneficios 
para el conjunto de la sociedad.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Llevar a cabo cursos formativos de reanimación cardio-pulmonar (RCP) en 

el conjunto de la administración de la Generalitat a fin de promover y mejorar la 
formación de los empleados que trabajen en estos centros, contando con la colabo-
ración de los sindicatos y representantes de los trabajadores a la hora de impartir y 
diseñar estos cursos.

2) Trasladar a los departamentos de Salud, Educación y Empresa y Conocimien-
to la necesidad de que este tipo de cursos se realicen, también, tanto en las admi-
nistraciones dependientes de las mismas como en los centros sanitarios, educativos 
y universitarios.

3) Trabajar con las organizaciones empresariales y los sindicatos de Cataluña 
para que instauren cursos de formación en materia RCP en los centros de trabajo.

Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22636 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22636)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Estendre la tasca de promoció de la formació sobre primers auxilis i suport 
vital bàsic, que inclou la reanimació cardiopulmonar, entre el personal al servei de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i, especialment, el que forma part 
dels equips d’emergència de cada centre de treball, d’acord amb la normativa vigent 
i amb la finalitat de mantenir actualitzats els coneixements.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Traslladar als departaments de Salut, Ensenyament i Empresa i Coneixement 
la conveniència d’estendre la tasca de promoció de la formació sobre reanimació 
cardiopulmonar, tant en l’àmbit de l’administració general com en els centres que 
en depenguin.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3) Treballar amb les organitzacions empresarials i els sindicats de Catalunya 
perquè instaurin cursos de formació en matèria de reanimació cardiopulmonar als 
centres de treball, en el marc de la planificació del Consell de Relacions laborals.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les condicions dels professio-
nals de la Xarxa Santa Tecla, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els treballadors i treballadores de l’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla 

porten mesos denunciant una manca d’inversions a les instal·lacions, l’actualització 
dels salaris i la falta de contractació de personal, tant administratiu com facultatiu, 
a les ABS de Torredembarra, Vilaseca, Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestio-
nades per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

Aquesta situació està afectant l’eficiència dels professionals i pot acabar repercu-
tint en la salut de les persones ateses.

Des de fa 10 anys, el CAP de Torredembarra ha patit diferents retallades de per-
sonal, obligant als professionals a treballar amb una ràtio de pacients molt superior 
al recomanat. Aquesta saturació en les agendes dels professionals impedeixen donar 
una atenció adequada als pacients.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a augmentar, en els 

propers pressupostos de la Generalitat per al 2019, els recursos econòmics destinats 
al servei d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla per garantir l’actualització dels 
sous dels treballadors i treballadores i augmentar les plantilles dels CAPs de les 
ABS de Torredembarra, Vilaseca, Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades 
per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Ro-

sique, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 23878 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23878)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació 

[...] de la Generalitat per al 2019, els recursos econòmics destinats al servei 
d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla per contribuir a la millora de la qualitat 
assistencial, així com fer el seguiment de l’actualització dels sous dels treballadors 
i treballadores i les plantilles dels CAPs de les ABS de Torredembarra, Vilaseca, 
Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents per una operació d’obesi-
tat mòrbida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’obesitat mòrbida és una malaltia crònica que disminueix la capacitat de les 

persones que la pateixen per desenvolupar amb normalitat les activitats de la vida 
diària, disminuint la seva qualitat i la seva esperança de vida. A més, les persones 
amb obesitat mòrbida poden tenir altres malalties associades a l’obesitat com són 
la diabetis, la hipertensió, l’asma, l’apnea de la son, l’artrosi i el càncer, entre altres.

A Europa, cada any moren quasi un milió de persones a causa de l’obesitat. 
Aquesta patologia és un dels principals problemes de salut pública.

La cirurgia de l’obesitat s’utilitza quan els tractaments mèdics no funcionen. En 
aquests casos, és la única alternativa eficaç pel tractament definitiu d’aquesta ma-
laltia i ha demostrat millorar les expectatives de vida respecte al tractament no qui-
rúrgic.

Actualment a Catalunya, segons les dades del Servei Català de la Salut d’agost 
de 2018, hi ha 1.806 pacients en llista d’espera per una operació d’obesitat mòrbida 
amb un temps mitjà de 437 dies d’espera per una intervenció. Però aquestes xifres 
augmenten a l’hospital de Bellvitge amb 366 pacients en llista d’espera i 594 dies 
d’espera, l’hospital de Sabadell amb 219 pacients en llista d’espera i 671 dies d’es-
pera, i l’hospital de Mataró amb 309 pacients en llista d’espera i 570 dies d’espera.

A l’Hospital de Bellvitge hi ha pacients que porten des del 2013 esperant per una 
intervenció, més de 5 anys per una operació que suposa la millora de la condició de 
vida d’aquests pacients. Aquesta situació limita la seva salut i s’allarga en el temps 
provocant al pacient psicològicament per aquest temps d’espera.

A més, els pacients que s’han sotmès a una cirurgia bariàtrica al perdre tant de 
pes, han de tornar a passar per quiròfan per fer-se cirurgies reconstructives per re-
tirar la pell sobrant per millorar l’aspecte físic i també la mobilitat, problemes d’èc-
zemes en plecs, etc. A Catalunya hi ha hospitals públics de l’Institut Català de la 
Salut que fan aquest tipus de cirurgia i d’altres que no, augmentant un altre vegada 
les seqüeles que tenen aquests pacients, ja que per motius econòmics no poden ac-
cedir a aquestes operacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i executar un pla de xoc específic per reduir els dies de la llista d’es-

pera dels pacients pendents d’una operació d’obesitat mòrbida, establint un calen-
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dari, els recursos materials i professionals i les mesures necessàries per disminuir 
l’espera actual.

2. Elaborar nous protocols per al circuit de la cirurgia per obesitat mòrbida per 
garantir un augment en el nombre de cirurgies per aquest tipus d’intervencions en 
els hospitals de Catalunya i acceleració dels processos des de la primera visita a l’es-
pecialista fins a la valoració per ser candidat a la cirurgia.

3. Garantir que les cirurgies reconstructives per seqüeles d’obesitat es realitzen 
a tots els hospitals públics de Catalunya, com a part del tractament d’una cirurgia 
bariàtrica.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23900 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23900)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Dissenyar un pla específic per reduir els dies de la llista d’espera dels pacients 
pendents d’una operació d’obesitat mòrbida, establint els recursos materials i pro-
fessionals i les mesures necessàries per disminuir l’espera actual.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

3. Seguir garantint que les cirurgies reconstructives per seqüeles d’obesitat es 
realitzen a tots els hospitals públics de Catalunya que tenen en la seva cartera de 
serveis la cirurgia bariàtrica, com a part del tractament d’aquesta cirurgia.
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