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Sessió 30, dijous 6 de juliol de 2017

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Associats de Pòlio i Postpòlio 
de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les seves reivindica-
cions. Tram. 356-00555/11. Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Raúl Moreno Mon-
taña, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

2. Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Tram. 250-00863/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 339, 42; esmenes: BOPC 376, 11).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i 
crítics de Girona. Tram. 250-00864/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
339, 43; esmenes: BOPC 376, 11).

4. Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona. Tram. 250-00871/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 345, 28; esmenes: BOPC 386, 8).

5. Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona. Tram. 250-
00873/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 345, 29; esmenes: BOPC 386, 9).

6. Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model. Tram. 250-
00879/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 345, 35; esmenes: BOPC 386, 9).

7. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic dels efectes 
de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears. 
Tram. 250-00887/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 352, 30; esmenes: BOPC 386, 9).

8. Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP 
de Vallirana. Tram. 250-00892/11. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 352, 36; esmenes: BOPC 386, 11).

9. Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats. 
Tram. 250-00895/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 352, 39; esmenes: 
BOPC 386, 11).

(*) La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a subs-
tanciar la compareixença d’una representació d’Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya perquè informi so-
bre les seves reivindicacions (tram. 356-00555/11), com a punt 2 de l’ordre del dia.
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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 de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’obertura de la 
unitat de curta estada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2012 es tancava a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida la 

unitat de curta estada. Aquesta unitat estava formada per 12 llits que contribuïen  
a descongestionar el servei d’Urgències, un servei que sovint està saturat per la man-
ca de drenatge. Aquesta Unitat contribuïa a evitar ingressar alguns dels malalts en 
els que la previsió d’ingrés és, com el seu nom indica, de curta durada. Estem par-
lant d’un hospital que atén cada dia al voltant de 300 pacients i que és el centre de 
referència per tota Lleida i una part de l’Aragó i on el tancament de llits hospitalaris 
ha empitjorat la llista d’espera i ha facilitat la saturació del servei d’Urgències.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir la unitat de curta estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

de Lleida.
2. Dotar la unitat de curta estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

de Lleida de personal per tal de donar resposta efectiva a les necessitats de l’àrea.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54947)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar coor-
dinant els serveis mèdics de l’Arnau de Vilanova i en especial la unitat de subaguts 
de l’Hospital de Santa Maria, per tal que, les patologies derivades d’urgències que 
ho requereixen, en especial els malalts crònics complexos i les malalties cròniques 
avançades, tinguin la resposta més efectiva, especialment en èpoques d’hivern.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Jean Castel 

Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per la millora de l’atenció a pacients semicrítics i crítics de Girona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Conselleria de Salut ha anunciat la construcció a l’hospital Santa Caterina de 

Salt una nova unitat de cures intensives destinada a atendre pacients semicrítics de la 
regió sanitària de Girona. Millorar un hospital sempre és una gran notícia. Ben a prop 
d’aquest hospital està ubicat l’Hospital Trueta, un centre de referència per a tota Giro-
na, que també té necessitats per atendre pacients crítics, de fet és el centre de referència 
a la zona, i on fa falta més espai, més llits i en definitiva, més recursos per atendre’ls.

Entenem que en qualsevol procés de reorientació estratègica del procés d’atenció 
als pacients crítics ha de tenir una visió de conjunt, on es tinguin en compte molts 
altres actors, com poden ser la disponibilitat dels serveis quirúrgics, neonatals, in-
tensivistes, etc. La capacitat d’hospitalització de pacients crítics al Trueta actual-
ment disposa de 18 llits per a una població de referència de 824.000 habitants i és 
insuficient.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en tres mesos a la Comissió de Salut un pla d’avaluació funcional 

tècnic de les necessitats de llits de semicrítics i de crítics a Girona.
2. Millorar l’àrea d’hospitalització als pacients crítics de Girona.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Jean Castel Sucarrat, 

diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54943)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Presentar en tres mesos a la Comissió de Salut un pla d’avaluació funcional 
tècnic de les necessitats de llits de semicrítics i de crítics a Girona, una vegada s’ha-
gi aprovat el Pla Estratègic Sanitari de la Regió Sanitària de Girona.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Millorar l’àrea d’hospitalització als pacients crítics de Girona, en el marc de 
les directrius del Pla Estratègic Sanitari de la Regió Sanitària de Girona.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CUP Les Corts 
(Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Al districte de Les Corts hi ha un alt percentatge de gent gran, i actualment no hi 

ha cap CUAP o centre de Primària amb urgències nocturnes, ni els caps de setma-
na ni festius. Abans de les retallades el CAP Numància oferia aquests serveis. Per 
aquest motiu els ciutadans han d’acudir al CAP Manso a l’Eixample. De la mateixa 
forma tampoc en aquest centre de Numància tenen servei d’urgències pediàtriques 
fora de l’horari diürn i laboral.

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 reconvertir el 

Centre d’Atenció Primària de Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), amb assistència sanitària les 24 hores del 
dia, tots els dies de l’any, inclòs servei d’analítiques, radiologia, boxes d’observació 
i pediatra.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56416 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56416)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reconvertir el Cen-
tre d’Atenció Primària de Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP), amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots 
els dies de l’any, inclòs servei d’analítiques, radiologia, boxes d’observació i pedia-
tra, si les directrius del Pla nacional d’urgències així ho estableixen.



CS 30
6 de juliol de 2017

Dossier 6

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 51965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les urgències 
 nocturnes a la ciutat de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant del permanent col·lapse de les urgències hospitalàries viscut els darrers 

mesos als hospitals públics catalans, el passat 4 de febrer el Departament de Salut 
va endegar la campanya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061», per tal 
de descongestionar els serveis d’urgències hospitalàries. Entre les opcions que es 
preveuen des del 061 i que especifica la campanya, hi és la d’adreçar el pacient a un 
centre adequat a la gravetat del seu problema de salut.

A Tarragona, però, amb una població de pràcticament 132.000 persones, els cen-
tres d’urgències d’atenció primària (CUAP) que presten servei als tarragonins es 
limiten a un, el de Torreforta - La Granja. El CAP Muralles, que prestava atenció 
nocturna d’urgència, va deixar de fer-ho l’any 2011 arrel de les retallades del Go-
vern en salut.

Això sense dubte ha provocat, junt amb d’altres factors, que les urgències hospi-
talàries de la hagin vist incrementades l’afluència de pacients i que conseqüentment 
s’hagi incrementat, els darrers temps, la freqüència amb què es donen situacions de 
col·lapse als hospitals.

Per tant, ens trobem amb la paradoxa que el Departament de Salut promou una 
campanya per tal que els ciutadans utilitzin recursos alternatius a les urgències hos-
pitalàries quan sigui possible, al mateix temps que infradota aquests recursos alter-
natius.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar el servei d’atenció d’ur-

gències nocturnes al CAP Muralles de la ciutat de Tarragona.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 56413 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56413)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar el servei d’atenció d’ur-
gències nocturnes al CAP Muralles de la ciutat de Tarragona, si el resultat de la re-
visió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu 
que s’ha realitzat així ho determina.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó 
Model
250-00879/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 52130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els professionals 
sanitaris de la presó Model, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la sessió del 9 de febrer del Ple del Parlament de Catalunya es va aprovar, per 

àmplia majoria, la Moció 92/XI, sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona. 
El punt 2 de la moció deia: «Garantir que el tancament de la presó Model no com-
portarà cap pèrdua de llocs de treball, ja sigui personal funcionari, interí o laboral, 
de la Model o de cap altre Centre Penitenciari de Catalunya on es destinin els treba-
lladors i treballadores, ni tampoc suposarà la pèrdua de complement específic vin-
culat a la categoria del centre».

L’esmentat punt no s’especificava, al parlar dels treballadors i treballadores, si 
eren els que depenien del Departament de Justícia o de qualsevol altre Departament 
de la Generalitat, per exemple al de Salut.

El tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona no és una demanda 
voluntària dels professionals, sinó una decisió política.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (pre-

só Model) no significarà cap pèrdua de llocs de treball dels professionals sanitaris 
dependents de l’Institut Català de Salut, sigui quina sigui la seva relació jurídico- 
laboral (estatutaris, funcionaris o laborals, fixes, interins o eventuals).

2. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (presó 
Model) no significarà cap pèrdua retributiva pels actuals treballadors i treballadores 
sanitaris dependents de l’Institut Català de la Salut.

3. Garantir que amb el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelo-
na (presó Model) la redistribució que es faci dels treballadors i treballadores de-
pendents de l’Institut Català de la Salut es farà dins l’àmbit penitenciari i en zona 
geogràfica de Barcelona o les seves proximitats per mantenir la seva conciliació fa-
miliar.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 



CS 30
6 de juliol de 2017

9 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56417 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56417)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 2

2. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (presó 
Model) no significarà cap pèrdua retributiva pels actuals treballadors i treballadores 
sanitaris dependents de l’Institut Català de la Salut que optin per seguir treballant 
en centres penitenciaris.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del 
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 52409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la realització d’un estudi epidemiològic dels efectes de les emi-
ssions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears instal·lades 
a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Capítol VII de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic per a l’any 2017 incorpora la creació de l’Impost sobre el risc medi-
ambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics, que pretén gravar el risc mediambiental i per a les persones que consti-
tueixen les emissions radiotòxiques, rutinàries o accidentals, que provoquen les ins-
tal·lacions nuclears situades a Catalunya.

Efectivament, una central nuclear pot arribar a emetre de forma rutinària fins 
a gairebé 50 elements radiotòxics, segons estipula el propi Consejo de Seguridad 
Nuclear, emissions que queden recollides anualment per aquest organisme  (https://
www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015).

A dia d’avui no hi ha cap estudi epidemiològic complert i específic que avaluï 
l’impacte en la salut de les persones d’aquestes emissions radiotòxiques, rutinàries o 
accidentals, provocades per les centrals nuclears instal·lades a Catalunya.

Només un informe del 2009 elaborat per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
i pel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) per a tot l’àmbit estatal va fer una apro-
ximació parcial a les taxes de mortalitat per càncer associades a les instal·lacions 
nuclears. Segons diversos experts es tractava d’un estudi incomplert, donat que obvi-
ava les incidències i les incidències acumulades de càncers entre la població propera 
a les centrals nuclears, independentment que aquestes afectacions comportessin la 
mort o no. Com és sabut, afortunadament avui en dia moltes afectacions per càncer 
tenen cura, i de cara a un bon diagnòstic de les afectacions radiotòxiques en la salut 
de les persones resultaria més acurat l’anàlisi de les incidències i incidències acumu-
lades de càncers més que no pas les taxes de mortalitat per càncer.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Instar el Departament de Salut a encarregar en el termini màxim de 6 mesos a 

una entitat independent i/o científics experts un estudi epidemiològic dels efectes de 
les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears ins-
tal·lades a Catalunya.

2. Instar el Departament de Salut a què en l’encàrrec de l’esmentat estudi epide-
miològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar de forma desagregada se-
gons la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales 

https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015
https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015
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Nucleares de Ascó y Vandellòs, Tarragona (PENTA), sent la Zona I aquella com-
presa en el cercle amb radi fins a 10km de les centrals nuclears, i la Zona II aquella 
compresa en el cercle amb radi entre 10km i 30km de les centrals nuclears.

3. Instar el Departament de Salut a què en l’encàrrec de l’esmentat estudi epide-
miològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb indi-
cació de la incidència i la incidència acumulada de càncers, i no només la taxa de 
mortalitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les cen-
trals nuclears fins a l’actualitat.

4. Instar el Departament de Salut a què garanteixi que l’estudi epidemiològic es 
presentarà com a molt un any després de l’encàrrec.

5. Instar el Departament de Salut a què a partir del 2018 aquests estudis epide-
miològics es realitzin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament 
recaigui sobre el productor d’emissions radiotòxiques.

6. Instar el Govern de la Generalitat a publicar i difondre adequadament els re-
sultats, especialment als municipis que formen part de les àrees nuclears.

7. Instar el Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures necessàries, i si 
s’escau establint una ordre de clausura de les centrals nuclears, per corregir els pos-
sibles efectes nocius en la salut de les persones de les emissions radiotòxiques que 
es derivin de l’estudi epidemiològic.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54661; 56419 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54661)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 7

7. Instar el Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures necessàries, i si 
s’escau sol·licitar al Consell de Seguretat Nuclear una ordre de clausura de les cen-
trals nuclears, per corregir els possibles efectes nocius en la salut de les persones de 
les emissions radiotòxiques que es derivin de l’estudi epidemiològic.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56419)

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

1. Instar el Departament de Salut a, en el termini màxim de 6 mesos, proposar a 
una entitat independent i/o científics experts la redacció de les bases d’un estudi epi-
demiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament 
de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya. Aquestes bases han d’incloure com 
a mínim la avaluació de la factibilitat de l’estudi, el cost aproximat d’aquest, la seva 
metodologia, les diverses administracions i altres agents implicats, així com l’àmbit 
territorial idoni per tal que els resultats del mateix tinguin la potència estadística 
necessària per establir una relació entre la incidència del càncer i la exposició a les 
radiacions, en cas que aquesta relació existeixi.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Instar el Departament de Salut a què en l’encàrrec de l’esmentat estudi epide-
miològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar de forma desagregada se-
gons la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales 
Nucleares de Ascó y Vandellòs, Tarragona (PENTA), sent la Zona I aquella com-
presa en el cercle amb radi fins a 10km de les centrals nuclears, i la Zona II aquella 
compresa en el cercle amb radi entre 10km i 30km de les centrals nuclears, i sempre 
d’acord amb les conclusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat pri-
mer d’aquesta resolució.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició del punt 3

3. Instar el Departament de Salut a què en l’encàrrec de l’esmentat estudi epi-
demiològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb 
 indicació de la incidència i la incidència acumulada de càncers, i no només la taxa 
de mortalitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les 
centrals nuclears fins a l’actualitat, i sempre d’acord amb les conclusions de l’estudi 
previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta resolució.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4

4. Instar el Departament de Salut a què garanteixi que l’estudi epidemiològic es 
presentarà com a molt un any després de l’encàrrec, i sempre d’acord amb les con-
clusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta reso-
lució.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
D’addició del punt 5

5. Instar el Departament de Salut a què a partir del 2018 aquests estudis epidemio-
lògics es realitzin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament recai-
gui sobre el productor d’emissions radiotòxiques, i sempre d’acord amb les conclu-
sions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta resolució.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció 
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11

PRESENTACIÓ: GP CS, GP SOC

Reg. 52464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Martín Eusebio Barra 
López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Martínez Morales, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2011, en ple procés de retallades en la sanitat pública per part del Govern 

de la Generalitat, es van tancar els serveis d’atenció nocturna en diversos centres 
d’atenció primària de la comarca del Baix Llobregat, entre ells el del CAP de Valli-
rana. En una comarca tan extensa i poblada com el Baix Llobregat, únicament van 
quedar cinc centres d’atenció primària amb horari nocturn i servei d’urgències.

Durant les primeres setmanes de l’any s’ha assistit a un col·lapse dels serveis 
d’urgència en tots els hospitals de referència de la comarca, atribuït a l’epidèmia de 
grip, però al qual també han contribuït les retallades produïdes en molts serveis, 
entre ells els d’atenció nocturna dels CAP que podrien haver assumit una bona part 
d’aquesta atenció.

El tancament d’aquests serveis es viu amb especial preocupació en localitats com 
Vallirana, en el qual el darrer Ple municipal va aprovar una moció per demanar la 
recuperació del servei d’urgències nocturnes del seu CAP.

En el cas de la població de Vallirana, el CAP més proper amb horari ampliat i 
servei d’urgències 24 hores és el CUAP de Sant Andreu de la Barca que es troba a 
uns 15 minuts de distància per a aquells usuaris que disposin de vehicle, el mateix 
temps que es triga en arribar a l’Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí.

Quan una persona es veu en la necessitat d’anar a un servei sanitari utilitzant un 
vehicle, i pot trigar el mateix temps en arribar a un CAP, un CUAP o a un hospi-
tal, en la majoria dels casos decidirà anar al centre que disposa de més mitjans per 
atendre el seu cas.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de 24 hores 

al CAP de Vallirana.
2. Recuperar el servei d’urgències 24 hores, així com els serveis de dermatolo-

gia, endocrinologia i traumatologia del CUAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts.
3. Elaborar, en el termini de dos mesos, un pla per a la recuperació dels serveis 

de 24 hores en els CAP de la comarca del Baix Llobregat que els van perdre amb 
motiu de les retallades sanitàries.

4. Posar en funcionament les unitats tancades en els centres hospitalaris de la 
comarca del Baix Llobregat.
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5. Realitzar una campanya informativa als ciutadans del Baix Llobregat sobre 
els equipaments d’urgència sanitària de la comarca amb els serveis que presten i els 
horaris.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC, portaveus. 

Martín Eusebio Barra López, GP Cs; Eva Martínez Morales, GP SOC, diputats 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56415 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56415)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de 24 hores al 
CAP de Vallirana, si les directrius del Pla nacional d’urgències així ho estableixen.

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

2. Mantenir el servei d’urgències 24 hores.

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

3. Elaborar, d’acord amb els criteris i les directrius del Pla nacional d’rrgències 
i del Pla Estratègic del Baix Llobregat, un pla per a la recuperació dels serveis de 
24 hores en els CAP de la comarca del Baix Llobregat que els van perdre amb motiu 
de les retallades sanitàries.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4

4. Posar en funcionament les unitats tancades en els centres hospitalaris de la co-
marca del Baix Llobregat, en funció de les necessitats assistencials de cada moment.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors 
als jutjats
250-00895/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la necesidad de colocar desfibri-
ladores en los Juzgados, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La primera causa de mortalidad en Catalunya son las enfermedades cardiovas-

culares, resultando una de ellas el infarto de miocardio. Es fundamental que la víc-
tima de una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una fibrilación auricular 
sea atendida con un desfibrilador en el plazo máximo de 5 minutos. En un alto por-
centaje de casos esto ocurre fuera del ámbito hospitalario, por lo que solo es posible 
salvar estas vidas si disponemos de una buena red de espacios cardioprotegidos con 
desfibriladores que puedan ser utilizados por personal no sanitario.

La presencia de un aparato desfibrilador, aparato de fácil manejo con unas senci-
llas instrucciones y pensado para personal no sanitario, puede ser determinante para 
que la balanza entre la vida y la muerte se incline a favor de la vida.

En muchas sedes judiciales brilla por su ausencia este sencillo aparato que debie-
ra formar parte del paisaje en todo edificio público al mismo nivel que los extintores 
y con mayor razón en unos espacios a los que acude diariamente mucha gente y en 
los que se vive una atmósfera de tensión y nervios consustancial a las cuestiones que 
allí dentro se debaten y deciden cada día.

Según el art. 132.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección civil que incluye, en 
todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emer-
gencias y a la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios 
de protección civil.

La Comisión Permanente del CGPJ exigió hace unos años que se instalasen me-
didas de prevención de riesgos laborales en todos los juzgados, resultando que a fe-
cha de hoy tan solo han sido instalados en algunos de ellos.

En consecuencia y como prevención que puede llegar a salvar vidas y como fo-
mento de un entorno saludable para el trabajador, consideramos que deben insta-
larse desfibriladores en las zonas de mayor tránsito en aquellos juzgados que son 
cabeza de partido judicial.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Realizar un estudio en el plazo de tres meses desde la aprobación de la pre-

sente Resolución donde se determinen aquellos juzgados que son cabeza de partido 
judicial y que se hallen en ciudades de más de 50.000 habitantes que no tengan ins-
talados como mínimo un desfibrilador en el edificio en que radiquen los juzgados.



CS 30
6 de juliol de 2017

Dossier 16

2. Comprometerse a la instalación de, al menos, un desfibrilador DESA en cada 
uno de los edificios en que se ubiquen los juzgados cabeza de partido judicial que 
se hallen en ciudades de más de 50.000 habitantes, en un plazo de dos meses desde 
el estudio realizado.

3. Establecer un programa de formación base para el uso de desfibriladores 
DESA de, al menos dos personas, en cada uno de los juzgados donde se instalen los 
desfibriladores.

4. Establecer un programa de formación continuada a los funcionarios que co-
menzasen el programa de formación base, para el uso de desfibriladores DESA que 
se llevará a cabo periódicamente.

Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Martín Eu-

sebio Barra López, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56418 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56418)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

1. Seguir proveint els edificis judicials de Catalunya de desfibril·ladors, malgrat 
que el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i cen-
tres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes me-
sures estableix que: «Queden exclosos del control administratiu de la Generalitat 
els centres, establiments o instal·lacions dependents del Ministeri de Defensa d’Ins-
titucions penitenciàries, de les forces i cossos de seguretat i les duanes, així com els 
òrgans judicials».

2. Fer la formació específica i continuada per a l’ús dels desfibril·ladors d’acord 
amb el que estableix el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sa-
nitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.
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