
CS 
Comissió de Salut 
Parlament de Catalunya 

Sessió 5. Dijous, 23 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut al Maresme. 
Tram. 250-00016/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 24, 12; esmenes: BOPC 81, 45). 

2. Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic del barri 
del Poblenou, de Sabadell. Tram. 250-00018/13 Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 15; esmenes: BOPC 88, 12). 

3. Proposta de resolució sobre l'impacte de la Covid-19 en la infància. Tram. 
250-00025/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 24, 22; esmenes: BOPC 88, 13). 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut 
al Maresme 

250-00016/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1063 / 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 
situació dels serveis de salut al Maresme, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les retallades que, des de 2010, ha patit el nostre sistema sanitari l'han anat 
afeblint, ja que ha sofert una aturada pel que fa a la renovació i actualització 
de recursos materials i instal·lacions, i sobretot en la dotació dels recursos 
humans. Això ha provocat un dels índex de precarietat laboral més alts entre 
tots els sectors que es van veure afectats per les retallades. 

L'esforç de priorització en serveis de Salut que ha realitzat el Govern en els 
darrers anys s'ha revelat insuficient. Aquesta manca de recursos ha dificultat 
la capacitat de resposta del sistema sanitari en els darrers anys. Ha estat no-
més amb l'esforç i el compromís dels i les professionals de la Sanitat que el 
sistema ha pogut tirar endavant, evitant el col·lapse. És en aquest context que 
l'arribada de la pandèmia de la Covid-19 està portant al límit el sistema pú-
blic davant d'una crisi de salut pública sense precedents. 

El 2020, amb un ingrés extra de 1.922 milions d'euros provinents del Fons 
Covid lliurats pel Gobierno de España, el pressupost global executat de salut 
a Catalunya va arribar als 13.097 milions d'euros, però si no tenim en comp-
te aquesta aportació extraordinària el pressupost executat de l'àrea el 2020 
hauria arribat a 11.175 milions d'euros, encara un 14% menys que el 2009; 
de fet, els darrers pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat són, en 
termes absoluts, els més elevats de la història de la Generalitat, però encara 
mantenen una partida clau com és Salut a un nivell de despesa per persona 
inferior a la del 2010, l'últim exercici abans de la crisi. 

Aquestes retallades arriben arreu del Catalunya i el Maresme no és aliè. 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament hospitals de refe-
rència, i tots els serveis del Consorci Sanitari del Maresme amb la reducció 
de l'horari de determinats serveis, la pèrdua de determinats especialistes o el 
tancament de consultoris arreu de la comarca que es justifica amb una aten-
ció telefònica que hauria de ser un complement a l'atenció presencial i no pas 
un element substitutiu com pretén el Govern, limitant a ciutadans i ciutada-
nes el contacte amb el seu metge i dificultant a aquests el seguiment de les 
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malalties cròniques i perjudicant els que necessiten més seguiment, els més 
vulnerables, que acostuma a ser la gent gran. 

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 d'un servei d'urgències i pediatria al CAP de Vilassar de Dalt actu-
alment derivada a Cabrils concentrant l'atenció de la ciutadania dels dos 
municipis amb menys recursos. 

2. Dotar d'un servei d'atenció ordinària i de pediatria al municipi de Cabrera, 
que actualment obliga a la ciutadania a desplaçar-se a Vilassar de Mar per 
rebre aquest servei. 

3. Reobrir el CAP del municipi de Caldes d'Estrac. 

4. Reobrir el consultori de Canyamars i incrementar els dies de visita al con-
sultori de Can Massuet així com retornar el servei de pediatria al municipi de 
Dosrius. 

5. Retornar les especialitats d'oftalmologia, aparella digestiu, cardiologia, 
traumatologia i otorrinonaringologia al municipi de Premià de Mar 

6. Fer efectiva l'ampliació del CAP de Malgrat de Mar i del servei d'urgènci-
es 24 hores.  

7. Retornar els servei d'urgències 24 hores als municipis del Masnou, Alella, 
Teià i Malgrat de Mar, on els seus ciutadans actualment es troben obligats a 
desplaçar-se fora de la comarca per rebre l'atenció d'urgència al CUAP de 
Badalona. 

Palau del Parlament, 15 d'abril de 2021 

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

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9595 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9595) 

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

Assegurar l'accessibilitat al Dotar d'un servei d'urgències i pediatria al CAP 
de la població dels municipis de Vilassar de Dalt actualment derivada a i 
Cabrils concentrant l'atenció de la ciutadania dels dos municipis amb menys 
recursos. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Assegurar el Dotar d'un servei d'atenció ordinària i de pediatria al municipi 
de Cabrera, que actualment obliga a la ciutadania a desplaçar-se a Vilassar 
de Mar per rebre aquest servei. de dilluns a divendres. 

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

«Definir la cartera de serveis del consultori local de Caldes d'Estrac, per 
valorar recuperar la seva activitat tant bon punt l'impacte de la COVID-19 
sobre l'atenció primària i el període de descans dels i les professionals ho 
permetin». 

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

Reobrir el consultori de Canyamars, una vegada garantits els circuits dife-
renciats covid i no covid, i incrementar els dies de visita al consultori de Can 
Massuet així com retornar assegurar el servei de pediatria al municipi de 
Dosrius. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (5) 
De modificació del punt 5 

Retornar Garantir l'atenció en les especialitats d'oftalmologia, aparell diges-
tiu, cardiologia, traumatologia i otorrinolarinologia al a la població del mu-
nicipi de Premià de Mar. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (6) 
De modificació del punt 6 

Fer efectiva l'ampliació del CAP de Malgrat de Mar i del servei d'urgències  
24 hores. 

Assegurar la cobertura del servei d'urgències 24 hores de la població de 
Malgrat de Mar per mitjà del CUAP de Pineda de Mar. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (7) 
De modificació del punt 7 

Retornar Assegurar els serveis d'urgències 24 hores als municipis del Mas-
nou, Alella, Teià i Malgrat de Mar, on els seus ciutadans actualment es tro-
ben obligats a desplaçar-se fora de la Comarca per rebre l'atenció d'urgència 
al CUAP de Badalona. per mitjà del Punt d'Atenció Continuada del Masnou 
i el CUAP de referència. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori 
mèdic del barri del Poblenou, de Sabadell 

250-00018/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1065 / 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, Pol Gibert Horcas, 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 reobertura del Consultori Mèdic del barri de Poble Nou de Sabadell, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

Arran de la pandèmia en la qual ens trobem, diversos Centres d'Assistència 
Primària a Sabadell s'han vist afectats en el seu funcionament o han patit 
tancaments. És el cas del Consultori Mèdic del barri de Poblenou. Aquest 
consultori dóna servei a una població aproximada de 2.000 persones amb 
unes casuístiques molt determinades com ara l'envelliment o la cronicitat. 

Els veïns/es de Sabadell han vist com s'han tancat serveis a la ciutat com el 
d'oncologia pediàtrica al Parc Taulí, s'ha obviat la seva participació del món 
local, han prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera 
inadmissible l'espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. 
Això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat de l'aten-
ció, característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les 
persones. A més, els professionals dels equips d'atenció primària (metgesses, 
infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al 
límit de les seves possibilitats. 

Amb l'inici de la pandèmia de SARS-CoV-2, durant el mes de Març de 
2020, van tancar el consultori mèdic del barri de Poble Nou, segons va in-
formar l'ICS i el Catsalut, en no poder establir les condicions bàsiques per 
evitar contagis. 

El consultori al que es fa referència es troba dins d'una instal·lació munici-
pal, el Centre Cívic de Poblenou. Tal com va comunicar el Departament de 
Salut en una recent trobada amb l'AV de Poblenou, actualment no es pot 
retornar l'activitat a aquest consultori precisament per la seva ubicació. 

L'Ajuntament de Sabadell ha manifestat la seva oposició a aquest tancament, 
així com la voluntat d'explorar totes les alternatives possibles per mantenir el 
consultori obert al Poblenou. De moment, aquestes alternatives no han tingut 
resposta per part de l'ICS i el Catsalut, i el tancament del consultori es manté 
de manera indefinida. 
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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. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la reobertu-
ra, tots els dies, del Consultori del Poblenou en un espai on es garanteixin els 
circuits adequats. 

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi l'accessibilitat al 
nou espai en el mateix barri. 

3. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que ga-
ranteixi el retorn de l'assistència sanitària prestada abans de la pandèmia al 
barri del Poblenou. 

4. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar la 
carta de serveis i especialitats sanitàries al barri. 

Palau del Parlament, 7 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, 
diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9596 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9596) 

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

Definir la cartera de serveis del consultori local de Poblenou i recuperar 
aquesta activitat, tan bon punt l'impacte de la COVID-19 sobre l'atenció 
primària i el període de descans dels i de les professionals ho permetin. 

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

Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi asseguri l'accessibili-
tat al nou espai Consultori Local de Poblenou en el mateix barri., per aten-
dre visites programades. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Exigir al Departament de Salut de Demanar a la Generalitat de Catalunya a 
que garanteixi el retorn de que asseguri l'assistència sanitària programa 
prestada abans de la pandèmia al bari del Poblenou. 

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

Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar la 
carta de serveis i especialitats sanitàries al barri. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'impacte de la Covid-19 en la 
infància 

250-00025/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1072 / 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, Beatriz Silva Gallardo, 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'impacte 
de la covid-19 en la infància, per tal que sigui substanciada davant la comis-
sió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La crisi sanitària derivada de la Covid-19 està tenint un impacte econòmic i 
emocional molt important en la infància, sobretot en la més vulnerable. Save 
the Children assegura que el 60% de les famílies ateses va veure alterada la 
seva situació econòmica en la primera setmana de confinament. Les necessi-
tats van des de qüestions bàsiques, com l'accés a una alimentació adequada, 
fins a activitats educatives i de lleure, indispensables per al correcte desenvo-
lupament dels infants i adolescents. Aquesta situació és especialment aguda 
en les llars monomarentals on les xifres de pobresa anteriors a la crisi se 
situaven ja al 43% amb grans problemes d'accés a l'habitatge i a serveis bà-
sics com l'aigua, l'electricitat o els medicaments. 

La impossibilitat de l'educació presencial ha privat a més als infants i ado-
lescents de les famílies més desfavorides de l'única finestra que tenien cap a 
oportunitats d'oci, de socialització però també d'accés a beques i ajuts que 
compensaven les mancances materials i socials de les seves famílies. És 
indispensable establir mecanismes compensatoris que permetin recuperar tot 
allò que s'ha perdut i impedir que la bretxa social que ja existia es faci encara 
més profunda. 

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. Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les polí-
tiques públiques destinades a fer front a les conseqüències de la Covid-19 i a 
la reconstrucció garantint que la resposta sigui integral i prengui en compte 
de manera coordinada aspectes com la salut, l'educació, l'habitatge i l'accés a 
les activitats de lleure. 

2. Quantificar el nombre d'infants i adolescents en situació de malnutrició 
infantil tal com estableix el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions 
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de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents i desplegar un pla que ga-
ranteixi que les actuals dificultats d'accés a l'alimentació no es cronifiquin. 

3. Posar en marxa un pla de recuperació amb casals i activitats d'estiu desti-
nats a aquells infants i adolescents de famílies més vulnerables posant l'ac-
cent en què els dispositius que es despleguin serveixin per detectar totes 
aquelles situacions que s'han produït durant la pandèmia i que necessiten ser 
abordades amb urgència. 

4. Desplegar un pla específic per abordar els problemes de salut mental de 
nens i adolescents dins dels plans de recuperació econòmica i construcció 
social per fer front a la pandèmia. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9597 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9597) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 2 

Quantificar el nombre d'infants i adolescents en situació de malnutrició in-
fantil tal com estableix el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions 
de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents i desplegar un pla que 
garanteixi que les actuals dificultats d'accés a l'alimentació no es cronifiquin. 

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

Posar en marxa un pla de recuperació que afavoreixi la participació d'infants 
i adolescents de famílies vulnerables als casals i activitats d'estiu que s'or-
ganitzen arreu del país i aprofitar el potencial que ofereixen les metodologi-
es d'educació en el lleure per detectar totes aquelles situacions que s'han 
produït durant la pandèmia i que necessiten ser abordades amb urgència. 
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