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ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia Nacio-
nal i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya. Tram. 250-00006/13 Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 19, 8). 

2. Proposta de resolució sobre l'alliberament de les patents de les vacunes 
contra la Covid-19. Tram. 250-00009/13 Grup Parlamentari d'En Comú Po-
dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 24, 5; esmenes: BOPC 81). 

3. Proposta de resolució sobre el Pla d'enfortiment i transformació de l'aten-
ció primària. Tram. 250-00010/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 24, 6; esmenes: BOPC 81). 

4. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pla de xoc per a 
reduir les llistes d'espera. Tram. 250-00011/13 Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 24, 7; esmenes: BOPC 81). 

5. Proposta de resolució sobre l'atenció pediàtrica. Tram. 250-00012/13 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 8; 
esmenes: BOPC 81). 

6. Proposta de resolució sobre els centres d'atenció primària de la Granja i 
Bonavista, a Tarragona. Tram. 250-00013/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 24, 9; esmenes: BOPC 81). 

7. Proposta de resolució sobre la salut mental infantil. Tram. 250-00015/13 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 
11; esmenes: BOPC 81). 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya 

250-00006/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, Sergio Macián de Greef, 
diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución de vacunación de los efectivos de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña, para que sea sustan-
ciada ante el Pleno, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Desde el inicio del estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020 a 
causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la labor de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado como de las Comunidades Autó-
nomas y las Corporaciones Locales ha sido de capital importancia. En el 
desempeño de sus funciones, han ido mucho más allá de lo que les era exigi-
ble, realizando servicios de carácter humanitario y sanitario, tales como tras-
lado de pacientes, trabajos de desinfección de instalaciones, entrega de mate-
rial sanitario o transporte de medicamentos, entre otras. Todo ello, muchas 
veces, con falta de recursos y medios necesarios de prevención y de equipos 
de protección individual, poniendo en riesgo su propia salud. Hemos de re-
cordar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido 
el derecho a la protección frente a los riesgos laborales en su normativa regu-
ladora. 

La Estrategia Nacional de Vacunación frente al Covid-19 en España, apro-
bada el 2 de diciembre de 2020, por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, recoge en el punto 3.6.8, relativo a la priorización en la 
vacunación y la evaluación de los grupos de población a vacunar, a las per-
sonas que desempeñan un trabajo esencial, entre las que se incluye a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La mencionada estrategia define 
un servicio o actividad esencial como «aquel o aquella necesarios para el 
mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el 
bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento 
de las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas». Dentro de 
las actividades esenciales distingue la Estrategia entre los servicios espe-
cialmente críticos, donde se incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y otras actividades esenciales de sectores que son básicos para el 
funcionamiento de la sociedad. Respecto de los servicios especialmente crí-
ticos, señala expresamente que constituyen una «función esencial para la 
sociedad y cuentan con efectivos limitados y difícilmente reemplazables». 
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Por su parte, la cuarta actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación 
frente al Covid-19, de 26 de febrero de 2021, en su punto 4, relativo a los 
grupos de personas a vacunar, recoge como Grupo 6 a colectivos en activo 
con una función esencial para la sociedad, incluyendo dentro de los mismos 
a la Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técni-
cos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección Ci-
vil, Emergencias y Fuerzas Armadas. 

Así, a finales del mes de febrero, y en cumplimiento de dicha Estrategia Na-
cional, se empezó a llevar a cabo la vacunación de los integrantes del CNP y 
de la Guardia Civil. No obstante, la administración de las vacunas se está 
llevando a cabo por las Comunidades Autónomas y, en Cataluña, el Depar-
tamento de Salud, en cumplimiento del Plan de vacunación, comenzó a va-
cunar a principios del mes de febrero a los policías locales y a los Mossos 
d'Esquadra, pero no fue hasta mediados de marzo cuando se inició el proceso 
de vacunación a los miembros del CNP y de la Guardia Civil destinados en 
la comunidad, siendo la más tardía en comenzar en España. 

A esta tardanza hay que añadir, además, la paralización de la vacunación por 
orden del Ministerio de Sanidad. A finales de marzo, a pesar de que se ha 
vacunado a casi la totalidad de los agentes integrantes de la policía local y de 
los Mossos d'Esquadra, sólo se han inmunizado 98 policías de CNP y 200 
guardias civiles de Barcelona. 

Finalmente, el pasado 26 de marzo la Generalitat ha tomado la decisión de 
retomar únicamente el proceso de vacunación de AstraZeneca para los 
miembros de la Policía Nacional que se encuentren entre la franja de los 60 a 
los 65 años, conforme al criterio de franjas de edad, obviando que tanto di-
cho colectivo como la Guardia Civil eran grupos prioritarios por desempeñar 
un trabajo esencial. Esta situación ha sido denunciada por los principales 
sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Sirva 
de ejemplo el comunicado de fecha 12 de abril suscrito conjuntamente por la 
Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía 
(SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Federal de Policía 
(UFP), Justicia Policial (JUPOL), la Asociación Española de Guardias Civi-
les (AEGC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Aso-
ciación Pro Guardia Civil (APROGC), Justicia Guardia Civil (JUCIL), la 
Unión de Guardias Civiles (UNIONGC) y la Asociación Profesional de Ca-
bos (APC) en el que «los sindicatos y asociaciones firmantes de este comu-
nicado, denunciamos el trato degradante y malicioso, de las declaraciones 
que se han arrojado hacia nuestros colectivos, tanto de la Policía Nacional 
como de la Guardia Civil en Cataluña. 

«Nos sentimos desamparados por parte de la administración central, ya que 
en el protocolo establecido de vacunación se nos ha dejado a un lado no 
considerándonos un colectivo esencial, generando un agravio comparativo 
referente a nuestros compañeros del resto del territorio nacional que sí han 
sido inoculados e incluso ya está prevista la segunda dosis para muchos de 
ellos», añadían. 

En definitiva, en esa situación que sufren los miembros del CNP y de la 
Guardia Civil destinada en Cataluña constituye una clara discriminación 
respecto a los cuerpos policiales autonómicos, así como un atentado contra 
el principio de igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 
Como hemos mencionado anteriormente, estos están reconocidos como per-
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sonal que desempeña una actividad esencial y, por tanto, con derecho prefe-
rente para ser vacunados contra el Covid-19, con el fin de poder desempeñar 
sus funciones públicas con garantías de salud, de acuerdo con la Estrategia 
Nacional de Vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad. 

Por último, cabe recordar que, conforme al artículo 151.2.a) de la Ley 40/15 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo adopta-
do por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional d Salud (CISNS) para 
la aplicación de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 es de obliga-
do cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas inte-
grantes del citado Consejo, con independencia del sentido de su voto. Por 
tanto, la Estrategia es de carácter obligatorio porque el acuerdo que la aprue-
ba versa sobre materias en las que la Administración General de Estado tiene 
atribuidas funciones de coordinación general de la sanidad, de acuerdo con 
la distribución de competencias reconocida en la Constitución y, por consi-
guiente, es exigible su cumplimiento a todas las Administraciones Públicas 
integrantes del CISNS, con independencia del sentido de su voto, conforme a 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa. 

Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña 
presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:  

– Que la Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña dé cumplimien-
to efectivo al acuerdo sobre la aplicación de la Estrategia Nacional de Vacu-
nación frente al Covid-19 en Cataluña, de manera que se proceda inmedia-
tamente y con carácter urgente a la vacunación de todos los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en esta Comunidad 
Autónoma pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.  

– Que la Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña adopte todas las 
medidas que sean necesarias para garantizar que los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado pertenecientes al Cuerpo Nacional de 
Policía y a la Guardia Civil sean vacunados en igualdad de condiciones que 
sus homólogos autonómicos, cumpliendo así con la Estrategia de Vacuna-
ción de colectivos esenciales. 

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; María Elisa García Fuster, portavoz adjunta; Sergio Macián de Greef, 
diputado, GP VOX 

 
  



Dossier CS 3 
15 de juliol de 2021 

5 

 

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'alliberament de les patents 
de les vacunes contra la Covid-19 

250-00009/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 1004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del parlament 

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre l'alliberament de les patents 
de les vacunes Covid, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el 
text següent:  

Exposició de motius 

La pandèmia de la Covid-19, declarada fa poc més d'un any, ha causat prop 
de 3 milions de morts, segons la Organització Mundial de la Salut. Els efec-
tes de la malaltia estan fent augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del 
món. 

Després d'una gesta científica sense precedents, suportada amb fons públics, 
i d'una inversió milionària de les administracions públiques per a la recerca i 
el desenvolupament de vacunes, per protegir la població del virus i immunit-
zar-la, disposem de diferents vacunes amb una alta eficàcia, que són la millor 
opció per superar aquesta pandèmia. 

La producció i la distribució mundials de les vacunes s'està evidenciat limi-
tada i desigual. Les principals causes d'aquesta lentitud en el ritme de vacu-
nació de la població, són les patents i les condicions pactades als contractes 
amb les empreses farmacèutiques. Els contractes entre la Comissió Europea i 
les farmacèutiques són opacs: no se sap el preu que han pagat per les vacu-
nes (tot i que es van filtrant informacions), no clarifiquen els terminis de 
presentació, ni quines són les condicions de conservació que se'ls exigeix, 
entre altres aspectes. 

Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli de la producció, el submi-
nistrament i la distribució de les vacunes malgrat la gran inversió de diner 
públic que han rebut per a desenvolupar-les, que s'estima en més de 25.000 
milions d'euros, així com dels compromisos per a la seva compra. Aquesta 
gran inversió pública contrasta amb el fet que la gestió de les patents està 
significant, per a la indústria farmacèutica, grans beneficis que es queden al 
sector privat que és qui té aquestes patents. Cal destacar que la tecnologia 
RNA, clau per al desenvolupament d'algunes vacunes de determinades em-
preses, també ha rebut finançament públic per part dels Estats. 

La Organització Mundial del Comerç va dictaminar que les patents dels me-
dicaments tenen el mateix valor que qualsevol altre patent. Aquesta equipa-
ració de les patents de medicaments suposa un atemptat als Drets Humans en 
tant que es fan prevaldre els interessos lucratius de la indústria, a la salut 
pública i al dret a la salut de les persones. 
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Els governs, no obstant, poden intervenir mitjançant els mecanismes excep-
cionals, que preveu la legislació internacional, demanant les llicencies obli-
gatòries per desenvolupar medicaments genèrics. És inexplicable que davant 
d'una pandèmia mundial i una crisi global sense precedents, no s'adoptin 
mesures a l'altura de les circumstàncies, fent prevaldre la salut pública i la 
justícia global. 

La situació actual de la pandèmia, el ritme lent del procés de vacunació, així 
com els efectes en els drets de ciutadania i en l'economia, derivats de les 
mesures d'excepció per a contenir l'expansió del virus, com la gran inversió 
pública realitzada per a desenvolupar i produir les vacunes; esdevenen les 
condicions d'excepcionalitat que legitimen l'alliberament de les patents de 
les vacunes. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'En Comú Podem presenta la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya declara que:  

S'uneix a autoritats, professionals de la ciència i la salut i institucions que, a 
Catalunya, s'han expressat a favor de l'alliberament de les patents de les va-
cunes i es declara favorable a l'alliberament d'aquestes patents. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Traslladar al Govern de l'Estat i a la Comissió Europea la necessitat que 
activin els mecanismes previstos a la legislació internacional, per a que les 
indústries farmacèutiques que disposen de vacunes de provada eficàcia, n'a-
lliberin les patents i permetin una transferència de coneixement i producció 
per accelerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes, l'ac-
cessibilitat a aquestes a tots els països del món i, aquesta major provisió de 
vacunes, permeti immunitzar la població mundial amb un ritme de major 
celeritat. 

2. Traslladar al Govern de l'Estat i a la Comissió Europea que garanteixin la 
transparència dels acords que adopten amb la indústria farmacèutica i les 
condicions que contenen els contractes signats. 

3. Mitjançant els mecanismes oportuns, incrementar les aportacions al Fons 
COVAX i al conjunt de polítiques de cooperació, per tal d'enfortir els sis-
temes sanitaris als països en vies de desenvolupament i per a que les vacunes 
arribin a tots els països del món, assegurant una cobertura global, amb l'ob-
jectiu de garantir la justícia global i prevenir l'aparició i propagació de noves 
variants del coronavirus. 

4. Incrementar el pressupost de salut per a enfortir el sistema públic de salut i 
la recerca científica tot garantint que la inversió pública té un retorn econò-
mic i social al sistema públic i reverteix en tota la ciutadania, mitjançant el 
foment de les patents públiques. 

Palau del Parlament, 19 d'abril de 2021 

David Cid Colomer, portaveu GP ECP 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 4383 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 4383) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
D'addició i modificació al punt 1 

1. Traslladar al Govern de l'Estat i a la Comissió Europea la necessitat que, 
davant la situació excepcional, activin els mecanismes excepcionals previs-
tos a la legislació internacional per a que les indústries farmacèutiques que 
disposen de vacunes de provada eficàcia, n'alliberin les patents temporal-
ment i permetin una transferència de coneixement de la producció per acce-
lerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes, l'accessibili-
tat a aquestes a tots els països del món i, aquesta major provisió de vacunes, 
permeti immunitzar la població mundial amb un ritme de major celeritat 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 3 

3. Mitjançant els mecanismes oportuns, instar a l'estat espanyol i a la Co-
missió Europea a incrementar aportacions al Fons COVAX i al conjunt de 
polítiques de cooperació, per tal d'enfortir els sistemes sanitaris als països en 
vies de desenvolupament i per a que les vacunes arribin a tots els països del 
món, assegurant una cobertura global, amb l'objectiu de garantir la justícia 
global i prevenir l'aparició  i propagació de noves variants del coronavirus. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
D'addició del punt 4 

4. Incrementar el pressupost de salut per a enfortir el sistema públic de salut i 
la recerca científica tot garantint que la inversió pública té un retorn econò-
mic i social al sistema públic i reverteix en tota la ciutadania, inclòs l'incre-
ment d'actius com les patents de caràcter públic. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el Pla d'enfortiment i transfor-
mació de l'atenció primària 

250-00010/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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 el Pla 
d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària es va aprovar a la 
tardor de 2020. Preveia respondre al 25% d'increment de demanda sanitària 
previst per al 2021 en l'atenció primària, fruit tant de l'augment de població 
com de l'augment de problemes crònics, a més de noves malalties com la 
Covid-19, que demanen un canvi i l'adaptació del sistema d'atenció primària 
actual després de deu anys de retallades del Govern de la Generalitat. 

L'objectiu és reforçar i potenciar l'atenció primària per donar una resposta 
més ràpida, adequada i efectiva davant aquestes necessitats de la població 
que efectivament s'han vist accentuades amb la Covid-19. Amb aquest Pla, 
que compta amb una inversió de gairebé 300 milions d'euros fins al 2022, el 
Govern preveu una reorganització de funcions i nous processos de treball i té 
previst incrementar en un 17% els professionals sanitaris, per garantir la 
millora de les centraletes, més equips de telemedicina, millores als progra-
maris d'aplicacions mòbils, etc. 

La previsió és que el Pla estigui vigent fins l'any 2022, i consolidant cadas-
cuna de les tres fases en aquest termini: enfortiment (2020), transformació 
(2021) i consolidació (2022). Actualment, es troba en la fase de consolida-
ció. 

És necessari que el Govern augmenti els recursos econòmics per a reforçar 
l'atenció primària i que doni la màxima transparència informant sobre el 
destí dels recursos que destina i quines mesures s'estan portant a terme per 
solucionar la situació de col·lapse que viu actualment l'atenció primària. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Informar, mensualment, a la Comissió que tracti l'àmbit de la Salut al 
Parlament de Catalunya sobre l'estat de compliment i d'efectivitat de les 
mesures del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària. 
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2. Obrir un debat amb els professionals de l'atenció primària, agents de la salut 
i els grups parlamentaris sobre el futur de l'atenció primària a Catalunya. 

Palau del Parlament, 12 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9590 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9590) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Informar mensualment quatrimestralment a la Comissió que tracti l'àmbit de 
la Salut al Parlament de Catalunya sobre l'estat de compliment i d'efectivitat 
de les mesures del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Obrir un debat amb Empoderar els professionals de l'atenció primària, 
agents de la salut i els grups parlamentaris sobre perquè liderin el futur de 
l'atenció primària a Catalunya. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pla de 
xoc per a reduir les llistes d'espera 

250-00011/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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 
posada en marxa d'un pla de xoc per reduir les llistes d'espera, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El proppassat 14 de març va fer un any des de la declaració de l'Estat d'A-
larma al conjunt de l'Estat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada 
de la Covid-19. Un any en què el sistema sanitari ha patit una forta pressió i, 
a més, un any on els i les professionals del sistema de salut de Catalunya han 
fet un esforç que mereix l'agraïment del conjunt de la societat. 

La lluita contra la pandèmia, però, ha de transitar paral·lelament amb la lluita 
contra la resta de malalties que afecten als ciutadans i ciutadanes. No ens 
podem permetre deixar de banda intervencions quirúrgiques, proves diagnòs-
tiques i consultes externes. 

Segons dades del mes de febrer de 2021 facilitades pel Departament de Sa-
lut, el temps d'espera mitjà per sotmetre's a una neoplàsia maligna de cap i 
coll a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va ser de 32 dies. Per 
una cirurgia coronària oberta a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser 
de 55 dies. En relació amb la col·locació de pròtesis, el temps mitjà d'espera 
al l'Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat i Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi va ser de 321 dies. 

En relació amb les proves diagnòstiques, el temps d'espera mitjà per realitzar 
una ecocardiografia és de 365 dies a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, 237 
dies per fer-se una ecografia abdominal a l'Hospital de Figueres i 258 dies 
per fer-se una ecografia ginecològica a l'Hospital Sant Joan de Déu. 

En relació amb les consultes externes, el temps d'espera mitjà per assistir a 
una primera visita a causa de l'al·lèrgia, segons dades del Govern publicades 
el mes de febrer, va ser de 806 dies a l'Hospital Santa Caterina. Actualment, 
358.414 ciutadans i ciutadanes de Catalunya es trobaven el mes de febrer en 
llista d'espera per a consultes externes, dada que exhorta el Govern a actuar. 
La xifra, el mes de desembre de 2020, era de 356.502 pacients. 

És necessari que el Govern porti a termes mesures a curt, mig i llarg termini 
que aconsegueixin reduir les llistes d'espera, les quals generen i agreugen 
més els problemes de salut de les persones, generen baixes no desitjades, 
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problemes econòmics i acaben generant més reconsultes de l'atenció primà-
ria i als serveis d'urgències. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar un pla de xoc, amb els recursos pressupostaris necessaris, que 
permeti una reducció dràstica del nombre de pacients que estan en llista 
d'espera dins del sistema sanitari català. 

2. Garantir una total transparència de les dades sanitàries del Departament de 
Salut, facilitant la seva visualització a la ciutadania 

3. Donar compliment als acords de la Resolució 226/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre la reducció de les llistes d'espera del sistema sanitari públic 
que estableix l'aprovació d'un decret d'accessibilitat al sistema de salut. 

4. Fer un estudi sobre l'impacte de les llistes d'espera en el sistema sanitari 
català, per determinar el nombre de reconsultes que es generen a l'atenció 
primària, així com als serveis d'urgències. 

Palau del Parlament, 12 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9591 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9591) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Posar en marxa el Pla per a la recuperació d'activitat i el Pla de recuperació 
de l'activitat diagnòstica i el control de malalties per tal de recuperar l'activi-
tat quirúrgica i de diagnòstic ajornada. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Garantir una total transparència de les dades sanitàries del Departament de 
Salut, facilitant la seva visualització a la ciutadania. posant a disposició de la 
Ciutadania les dades per mitjà dels portals de Canal Salut. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Donar compliment als acords de la Resolució 226/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la reducció de les llistes d'espera del sistema sanitari públic 
que estableix l'aprovació d'un decret d'accessibilitat al sistema sanitari de 
salut. posant en marxa un Pla per a la recuperació d'activitat i un Pla de 
recuperació de l'activitat diagnòstica i el control de malalties. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
De modificació del punt 4 

Fer un estudi sobre el nombre de consultes que es generen a l'impacte de les 
llistes d'espera en el sistema sanitari català, per determinar el nombre de 
reconsultes que es generen a l'atenció primària, així com als serveis d'urgèn-
cies. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'atenció pediàtrica 

250-00012/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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'a-
tenció pediàtrica, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En els darrers anys, sempre adduint problemes de manca de professionals, 
s'han anat reduint els serveis de Pediatria dels Centres d'Atenció Primària 
d'arreu del territori, i s'ha anat concentrant el servei en els hospitals o en un 
sol centre de primària, trencant els principis bàsics de l'atenció primària i 
comunitària. 

Seguint amb la manca de transparència que ha caracteritzat la gestió de l'ac-
tual Departament de Salut, sempre s'ha fet sense el necessari acord i consens 
dels ens locals i menys de les entitats i associacions del territori i de defensa 
del pacient. 

Tampoc en el Parlament s'ha explicitat si hi havia un pla estratègic sobre 
aquest servei, o bé eren nomes concentracions de serveis puntuals, però els 
grups que donaven suport al Govern sempre van votar en contra de les mol-
tes propostes de resolució i mocions que van ser aprovades i que reclamaven 
la restitució d'aquest servei des de la primària en moltes poblacions de Cata-
lunya. 

La oferta de places MIR de l'especialitat de Pediatria no s'ha incrementat per 
donar cobertura a les necessitats que es deriven. 

En cap de les mesures que es prenen es té en compte el componen poblacio-
nal, ni l'aïllament o realitat territorial. Tampoc mai hi ha hagut un pla clar 
sobre el compliment de la cartera de serveis en Pediatria des de l'Atenció 
Primària. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar un mapa de serveis de Pediatria, amb anàlisi poblacional i de 
realitat territorial, per determinar necessitats i cobertures 

2. Donar compliment a les resolucions aprovades en la XII Legislatura que 
exigien el restabliment de l'especialitat en molts centres d'atenció primària 
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3. Presentar davant la Comissió de Salut, en quant es constitueixi, el Pla 
sobre l'atenció a la Infància, que inclogui serveis de pediatria, serveis d'aten-
ció bucodental i serveis de salut mental 

Palau del Parlament, 12 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9592 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9592) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Elaborar un mapa de serveis de Pediatria, Determinar en base amb l'anàlisi 
poblacional i de realitat territorial que recull el Mapa sanitari, per determi-
nar les necessitats i cobertures de places de pediatria en previsió de futures 
jubilacions. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Donar compliment a D'acord amb les resolucions aprovades en la XII Legis-
latura que exigien vetllar pel restabliment de l'especialitat en molts centres 
d'atenció primària. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Presentar davant la Comissió de Salut, en quant es constitueixi, el Pla inte-
gral sobre ld'atenció a la Infància i adolescència de Catalunya, que inclogui 
serveis de pediatria, serveis d'atenció buco-dental i serveis de salut mental. 

 
  



Dossier CS 3 
15 de juliol de 2021 

15 

 

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre els centres d'atenció primària 
de la Granja i Bonavista, a Tarragona 

250-00013/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales 
Elías, 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 els CAPs d'Atenció Primària de La 
Granja i Bonavista, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La pandèmia de la Covid 19 ha posat en situació de tensió el sistemes sanita-
ris a tot el món. Catalunya no n'ha estat al marge. I tot i que és comprensible 
que davant de la greu crisi sanitària s'actuï per part dels responsables de salut 
de manera excepcional, cal que a mesura que es vagi reprenent la normalitat, 
amb la vacunació majoritària de la població, també es vagi reprenent la nor-
malitat en l'atenció, especialment en l'assistència primària als ciutadans i 
ciutadanes. 

A Tarragona, durant molts mesos, els veïns i veïnes dels barris de Ponent 
s'han manifestat cada setmana exigint una millor atenció sanitària, sobretot 
en l'assistència primària, que ha quedat molt afectada per la Covid. Però, a la 
vegada, s'han posat de manifest les greus mancances que els Centres d'Aten-
ció Primària d'aquests barris tenien, anteriors a la pandèmia. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Recuperar la presencialitat de l'atenció assistencial, així com dels serveis i 
especialitats perduts durant la pandèmia, en els Centres d'Atenció Primària 
de La Granja i Bonavista a Tarragona. 

2. Reforçar els serveis, les línies telefòniques i la capacitat de resposta, amb 
més personal, de l'atenció telefònica del Centres d'Atenció Primària de La 
Granja i Bonavista a Tarragona. 
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3. Recuperar el servei d'urgències 24 hores al Centre d'Atenció Primària de 
Bonavista a Tarragona 

Palau del Parlament, 14 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, 
Rubén Viñuales Elías, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9593 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9593) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Recuperar la presencialitat de l'atenció assistencial, així com dels serveis i 
especialitats perduts durant la pandèmia, d'acord amb criteris d'accessibilitat 
i resolució per part dels equips d'atenció primària, en els Centres d'Atenció 
Primària de La Granja i Bonavista a Tarragona. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Reforçar Adaptar els serveis, les línies telefòniques i la capacitat de resposta, 
amb més personal, de l'atenció telefònica dels Centres d'Atenció Primària de 
La Granja i Bonavista a Tarragona. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Mantenir l'anàlisi per valorar l'adequació d'un PAC (Punt d'Atenció Conti-
nuada) nocturn Recuperar el servei d'urgències 24 hores al Centre d'Atenció 
Primària de Bonavista a Tarragona. 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil 

250-00015/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1062 i 1180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la salut mental infantil, per tal que sigui substancia-
da davant la comissió corresponent amb el text següent:  

Exposició de motius 

Un dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, el necessari confinament, ha 
suposat el trencament de rutines i l'increment de patologies de salut mental, 
així com l'agreujament de les ja existents. 

Un dels sectors de població afectat, de difícil gestió emocional i on és més 
important la prevenció i detecció, és la població infantil i sobre tot l'adoles-
cent. 

Els centres de secundària no tenen els mitjans (humans ni materials) per 
detectar els casos de trastorns alimentaris i mentals que han produït el confi-
nament total des de fa un any ni la situació que ha provocat la pandèmia en 
els canvis de vida de joves i adolescents. 

Massa famílies s'estan trobant el sorgiment de greus problemes mentals amb 
els seus adolescents (la majoria noies, fins ara bones estudiants i sense pro-
blemes socials): anorèxia, bulímia, ansietat, intents de suïcidi. 

Recentment hem conegut alguns episodis lamentables de disfunció en l'aten-
ció per part dels serveis públics de salut sobre trastorns alimentaris o tempta-
tives de suïcidi en població adolescent cada cop més jove. 

Això ha provocat que és fes palesa la necessitat de recuperar figures i serveis 
en les escoles de secundària i en els serveis especialitzats de salut mental 
infanto juvenil. 

L'angoixa de joves i adolescents segueix augmentant i no troben que l'aten-
ció primària pugui fer ni prevenció ni estigui atenent més enllà de l'app que 
van crear fa tres mesos. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Dotar als centres de secundària de la figura d'infermeria del Programa de 
Salut i Escola, com a peça clau per a la prevenció, detecció i integració soci-
al als instituts. Figura que la Covid 19 ha fet desaparèixer dels centres, i que 
les direccions dels centres no tenen capacitat per suplir aquests professionals. 

2. Dotar de més recursos els equips del CSMIJ, actualment desbordats pel 
gran volum de consultes, que han incrementat exponencialment des del mes 
d'octubre que es van reiniciar les classes i van aparèixer les problemàtiques 
en els i les joves. 

3. Abordar, amb un programa de xoc, les llistes d'espera excessives que s'es-
tan generant tant pels ingressos temporals com en la programació de visites, 
tant la primera com la successiva. 

Palau del Parlament, 14 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Esther Niubó Ci-
doncha, Rocio Garcia Pérez, diputades, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9594 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9594) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Dotar Reactivar als centres de secundària de la figura d'infermeria del Pro-
grama de Salut i Escola, com a peça clau per a la prevenció, i promoció en la 
salut d'infants i adolescents detecció i integració social als instituts. Figura 
que la COVID-19 va obligar a suspendre ha fet desaparèixer dels centres, i 
que les direccions dels centres tenen capacitat per suplir aquests professio-
nals. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Dotar de més Garantir els recursos necessaris aels equips del CSMIJ, actu-
alment desbordats com a conseqüència del gran volum de consultes, que 
s'han donat incrementat exponencialment des del mes d'octubre que es van 
reiniciar les classes i van aparèixer les problemàtiques en els i les joves., a 
conseqüència dels efectes de la pandèmia. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Abordar, amb un programa de xoc, Aplicar mesures que permetin revertir el 
temps les llistes d'espera excessives que s'estan generant tant pels ingressos 
temporals com en la programació de primeres visites, a l'atenció primària, 
així com en les tant la primera com la successiva.es derivades a l'atenció 
comunitària. 
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