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Sessió 31, dijous 20 de juliol de 2017

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de 
l’alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professio-
nals sanitaris graduats en nutrició. Tram. 356-00687/11. Montserrat Candini i Puig, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dan-
te Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i 
Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

2. 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).

3. Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hos-
pitalet de Llobregat. Tram. 250-00922/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  
i votació (text presentat: BOPC 364, 26).

4. Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí. 
Tram. 250-00949/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 24; esmenes: 
BOPC 424, 25).

5. Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial. Tram. 250-00951/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 27; 
esmenes: BOPC 424, 25).

6. Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sa-
nitàries. Tram. 250-00952/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 29; 
esmenes: BOPC 424, 26).

7. Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sa-
nitaris. Tram. 250-00953/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 30; 
esmenes: BOPC 424, 27).

8. Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer 
colorectal. Tram. 250-00957/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 384, 
40; esmenes: BOPC 424, 27).



CS 31
20 de juliol de 2017

Dossier 2

9. Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica. Tram. 250-00966/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 384, 49; esmenes: 
BOPC 424, 27).

10. Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson. Tram. 250-
00977/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 15; esmenes: BOPC 
424, 28).

11. Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions ginecològiques i obstè-
triques a les dones amb mobilitat reduïda. Tram. 250-01046/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 419, 39; esmenes: BOPC 458, 58).

(*) La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l’ampliació de l’ordre del dia per 
substanciar la compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les patologies cròniques i 
sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició (tram. 356-00687/11), 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 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 emis-
sions 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 
obvia va les incidències i les incidències acumulades de càncers entre la població 
propera a les centrals nuclears, independentment que aquestes afectacions compor-
tessin 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 inci-
dències acumulades 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 que 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 l’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 que garanteixi que l’estudi epidemiològic es 
presentarà com a molt un any després de l’encàrrec, i sempre d’acord amb les conclu-
sions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta resolució.

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

5. Instar al Departament de Salut a que 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, i sempre d’acord amb les con-
clusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta resolució.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hospitalet de 
Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’última adjudicació del servei de transport sanitari a Catalunya, realitzada el 

2015, ha provocat múltiples problemes i queixes, tant de les organitzacions de pro-
fessionals del transport sanitari, com dels usuaris i dels professionals de la sanitat.

Al maig de 2016, l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQUAS) va publicar un informe d’avaluació del concurs del transport sanitari, i va 
concloure que tres zones havien empitjorat els temps de resposta: Tarragona, l’àrea me-
tropolitana nord (Sabadell) i l’àrea metropolitana sud (l’Hospitalet de Llobregat). Dades 
que la pròpia Conselleria de Salut ha acceptat i va reconeix que «funcionarien millor» 
amb més ambulàncies.

Per això es van desplegar Unitats de millora del Transport Sanitari Urgent (TSU) 
que, a Hospitalet va consistir en transformar un vehicle de intervenció ràpida en 
una SAV (Unitat de Suport Vital Avançat). Aquest reforç es va mantenir fins a se-
tembre. Es va dir que aquesta prestació addicional es mantindria, previ pagament 
del  CatSalut amb els concessionaris del servei, però Hospitalet va quedar descobert 
d’aquesta prestació des del octubre passat.

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 recuperar, en el 

termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, i fins a la fina-
lització de l’actual adjudicació del servei de transport sanitari, la Unitat de Suport 
Vital Avançat que va estar operativa como reforç fins al setembre de 2016 a l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Noemí de la 

Calle Sifré, diputats, GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí porten anys amb sous con-

gelats i amb una disminució important de sou. La més important és producte del 
decret 8/2010 del govern Zapatero que va aplicar una reducció d’un 5% dels sous als 
funcionaris des del juny del 2010. A Catalunya, aquest decret no era d’aplicació a 
les EPIC (Empreses Públiques i Consorcis) com és el cas de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí. Per això el tripartit del govern Montilla va aprovar el decret 3/2010 de 
29 de maig, que en el seu article 2.1 diu: 

«1. El importe de los créditos de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2010 correspondientes a la financiación de los conciertos sanitarios del Servi-
cio Catalán de la Salud y todos los precios y tarifas actualmente vigentes, experi-
mentarán una reducción equivalente al 3,21% anual, que será de aplicación en la 
parte proporcional que corresponda a partir del 1 de junio de 2010.»

Això no nomes va tenir incidència en els sous dels empleats amb un 5% menys, 
sinó que la reducció del preu de les tarifes contractades va provocar una important 
disminució d’ingressos al Taulí per a la seva atenció sanitària.

El decret del govern socialista de Montilla va ser lesiu per als treballadors i tre-
balladores del Taulí, que va perjudicar l’atenció sanitària. Aquests decrets continuen 
vigents a dia d’avui.

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. Dotar l’aportació necessària pressupostària perquè el Consorci Sanitari Parc 

Taulí pugui satisfer el deute de retribucions que té pendents amb els treballadors des 
de l’any 2012.

2. Presentar un informe a la Comissió de Salut sobre les inversions necessàries 
en infraestructures i tecnologia per a respondre al dèficit estructural que pateix el 
Consorci Sanitari Parc Taulí. 

3. Dotar la dotació pressupostària necessària per a respondre a l’increment d’ac-
tivitat del Consorci Sanitari Parc Taulí, derivada de l’exclusió de la Clínica del Va-
llès del SISCAT.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, Joan García Gon-

zález, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 57854; 59194 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57854)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou punt 4

4. Derogar el Decret Llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa 
i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59194)

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

1. Dotar l’aportació necessària pressupostària perquè el Consorci Sanitari Parc 
Taulí pugui satisfer el deute de retribucions que té pendents amb els treballadors des 
de l’any 2012, d’acord amb els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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’eliminació de 
les subjeccions mecàniques en l’àmbit assistencial, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La subjecció mecànica o química de pacients amb malaltia d’Alzheimer, demèn-

cia senil o un altre tipus de demències o malalties neurodegeneratives, és una mesu-
ra excepcional que limita la llibertat de moviments dels pacients i que solament deu 
ser presa en situacions excepcionals de risc per a la integritat, o bé dels pacients o 
bé de tercers. No obstant això, és desgraciadament freqüent trobar-nos amb percen-
tatges molt elevats de pacients sotmesos a subjecció mecànica o química en com-
paració d’estàndards d’altres nacions. És freqüent l’ús d’aquestes subjeccions com a 
alternativa en casos d’insuficiència de personal, la qual cosa és completament con-
trari a la legalitat i a la lex artis. L’ús d’aquestes subjeccions és, a més de contrari a 
la dignitat de les persones, potencialment lesiu. Està demostrat que produeix atròfia 
muscular, ulceres per decúbit, ferides, disminueix la mobilitat, i incrementa la dete-
rioració física i mental dels pacients sotmesos a aquestes tècniques.

Per tot això i des de fa anys existeixen al nostre país associacions i fundacions 
dedicades a promoure les residències i centres geriàtrics lliures de subjeccions. Ba-
sats en la seva experiència podem afirmar que és possible minimitzar l’ús d’aquestes 
subjeccions i incrementar la seguretat i el benestar dels pacients sense menyscapte 
algun de la seva seguretat. A més, experiències d’altres països com Japó (on estan 
prohibides) o EUA on es troben fortament limitades indiquen també que és possible 
regular i limitar el seu ús sense alterar sensiblement el normal funcionament i ren-
diment dels centres que alberguen a aquests pacients.

Existeix a més un conflicte legal de drets que precisa, en la nostra opinió una 
millor regulació i una regulació nacional ja que afecta a drets fonamentals tals com 
el dret a la llibertat física, a la integritat física i moral i a no sofrir tractes inhumans 
o degradants, a la llibertat, i els principis de dignitat humana i lliure desenvolupa-
ment de la persona.

El 13 d’octubre el Parlament de Catalunya aprovava una resolució per: 
a) Impulsar un estudi amb l’acord dels professionals del sector per a l’elaboració 

d’un protocol obligatori i comú per a tots els centres sanitaris de Catalunya –públics, 
privats i concertats– en què es regulin i s’estableixin la justificació, les normes, els 
materials homologats, el procediment i l’avaluació posterior que cal seguir en els ca-
sos de contenció mecànica o immobilització de pacients o interns, als centres gerià-
trics, sociosanitaris, centres residencials d’acció educativa (CRAE) i centres sanitaris, 
i a tots els centres que acullin persones amb discapacitat intel·lectual.

b) Recordar que la contenció física és sempre un tractament mèdic que ha d’indi-
car un metge, que es fa de manera excepcional, en situacions clíniques molt justifi-
cades, que es documenten a la història clínica i que està protocol·litzat pels col·legis 
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professionals, i que, com tot acte mèdic, està subjecte a la bona praxi, a l’ètica mè-
dica i a la legislació vigent.

c) Disposar que l’Administració de la Generalitat faci, respectant en tot moment 
les prescripcions facultatives, un control estricte de les prescripcions i que siguin 
sancionats els centres on no es realitzin sota indicació i supervisió mèdica i els cen-
tres on no s’utilitzin contencions homologades, i erradicar així els casos de mala 
praxi i l’alarmisme social.

Per continuar el treball realitzar en aquest sentit, i 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. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-

territorial de Salut, perquè es procedeixi a sol·licitar a tots els centres i residències 
geriàtrics o centres d’assistència a persones amb malalties mentals o neurodegenera-
tives, a portar un registre que inclogui almenys els següents conceptes: Nombre total 
de pacients, estat mental dels pacients, nombre de pacients amb subjecció mecànica, 
causa que motiva la necessitat de la mateixa, medicació que reben els pacients i data 
i motiu d’instauració, caigudes sofertes pels pacients, nombre de fractures, ferides i 
úlceres per decúbit i necessitat d’alimentació forçada.

2. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-
territorial de Salut, perquè es procedeixi a fer obligatori la revisió periòdica de la 
necessitat o no de subjecció mecànica per part d’un facultatiu del Sistema Nacional 
de Salut aliè al centre i sense relació alguna amb personal o propietaris que pogués 
suposar conflicte d’interessos. Aquest facultatiu pertanyerà idealment al centre de 
salut de l’àrea on aquest localitzada la residència o centre d’assistència del que es 
tracti.

3. Establir un programa d’instauració progressiva d’eliminació de les subjeccions 
mecàniques mitjançant l’adopció d’incentius per a aquelles residències o centres que 
s’inclinin per un sistema lliure de subjeccions. Aquests incentius inclouran la prio-
rització d’aquestes residències en els concerts així com, si fos el cas, millores en les 
condicions econòmiques dels mateixos.

4. Promoure mitjançant canvis en la normativa d’edificació les reformes arqui-
tectòniques i de mobiliari necessàries per disminuir la necessitat de subjeccions.

5. Tractar en el sí del Consell Interterritorial l’establiment d’un horitzó temporal 
per eliminar dels concerts a entitats que no s’hagin adherit a un programa d’elimi-
nació de subjeccions.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59193 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59193)

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

1. Vetllar per tal que, en el marc del Decret 176/2000, de 15 de maig, de modifi-
cació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Ser-
veis socials, tots els centres i residències geriàtrics o centres d’assistència a persones 
amb malalties mentals o neurodegeneratives, portin, un registre que inclogui al-
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menys els següents conceptes: Nombre total de pacients, estat mental dels pacients, 
nombre de pacients amb subjecció mecànica, causa que motiva la necessitat de la 
mateixa, medicació que reben els pacients i data i motiu d’instauració, caigudes so-
fertes pels pacients, nombre de fractures, ferides i úlceres per decúbit i necessitat 
d’alimentació forçada.

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

2. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-
territorial de Salut, perquè es procedeixi a fer obligatori la revisió periòdica de la 
necessitat o no de subjecció mecànica per part de les unitats amb competència d’Ins-
pecció del Departament de Salut i/o del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies així com els professionals de les Regions Sanitàries del CatSalut.

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

3. Establir aquells elements que promocionin l’eliminació de les subjeccions me-
càniques com ara programes de formació dirigits als professionals del centres sani-
taris o centres residencials, així com incloure objectius a la compra pública o a la 
concertació, segons el cas, vinculats a la reducció del nombre de subjeccions me-
càniques.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Assegurar que l’administració sanitària continuï exigint els estàndards de qua-
litat i impulsant les directrius i recomanacions per al disseny de centres assistencials 
i residencials que assegurin l’accessibilitat, funcionalitat i les condicions ambien-
tals i de confort, tant per a pacients com per a professionals, dels equipaments de la 
xarxa pública de salut.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 per a donar major trans-
parència a les DPO sanitàries, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El complement de productivitat variable, més conegut a l’àmbit sanitari com a 

DPO (direccions per objectius), és un document que signa anualment el treballador 
amb la seva empresa, amb qui pacta uns objectius a assolir durant l’any, i que si rea-
litza, percep uns diners. Es tracta d’un instrument de gestió per incentivació i moti-
vació que pretén la millora continua de l’organització.

Com és de compliment anual s’avalua al finalitzar l’any i, com és lògic, s’hauria 
de tornar a signar al gener. Però això no succeeix així. Molt sovint a l’estiu molts 
treballadors no han signat encara les seves DPO.

A més a més, hi ha entitats que denuncien el gran component de subjectivitat que 
hi ha en el seu contingut, i també que pot haver casos on hi ha conflicte d’interessos 
que poden afectar als directius, i com no, als pacients. Per evitar-ho cal donar mà-
xima transparència a tot el procés, tant pel què fa al seu contingut, al moment de la 
seva signatura, i al compliment del mateix.

Aquest document té una part de compliment individual, i una altra que és grupal. 
Per aquest motiu és molt important que es pugui garantir que la seva realització és 
realment anual i que el document és ben conegut per tot l’equip.

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. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les DPO  

als treballadors.
2. Garantir que els objectius dels treballadors seran signats al gener per tal que 

siguin realment uns objectius anuals.
3. Publicar amb total transparència els objectius pactats dels treballadors i de tots 

els directius, donant a conèixer el dia de la seva signatura i un cop avaluats, publicar 
el seu compliment punt per punt.

4. Unificar els criteris per a l’aplicació de les DPO a tota Catalunya, creant un 
grup de treball professional que actualitzi el reglament 1/2008 del procediment de 
fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat 
variable.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 59201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59201)

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

1. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les 
DPO als treballadors, si així s’acorda en el sí de les entitats, tenint en compte els 
pactes d’empresa, i si la institució gaudeix d’equilibri pressupostari i financer.

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

2. Donar les directrius adients als òrgans de govern de les entitats del sector pú-
blic, als efectes que els objectius dels treballadors siguin signats al gener per tal que 
siguin realment uns objectius anuals.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a respondre 
a la violència contra els treballadors sanitaris, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència contra els treballadors sanitaris és un tema crònic i molt preocu-

pant. A Catalunya es van notificar més de 100 casos d’agressions en centres sanitaris 
durant l’any 2016, i és de les comunitats autònomes amb un major nombre d’atacs 
contra el personal mèdic, segons les darreres dades recollides per la Organización 
Médica Colegial (OMC). Aquesta xifra suposa un increment del 148% respecte a 
l’any anterior, quan es van registrar 44 agressions a metges de la sanitat catalana i 
moltes altres a infermeria, auxiliars, etc. Les causes són multifactorials, però cal fer 
accions concretes per evitar-les, començant per la prevenció, mesures dissuasives, 
i penals.

Des de 2015 el Codi Penal estableix que les agressions als metges que es troben 
en l’exercici de les seves funcions es consideren atemptats contra l’autoritat pública 
i es penen entre un i quatre anys de presó. Això deixa fora a treballadors d’altres 
col·lectius i d’altres àmbits. Així mateix, deixa fora altres formes d’agressions, òb-
viament les més freqüents, com són les amenaces verbals, les faltes de respecte, etc.

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. Condemnar tots els casos de violència contra els treballadors.
2. Actualitzar el protocol de prevenció i actuació de situacions de violència al 

sistema sanitari català.
3. Atorgar als directors d’equip d’atenció primària (EAP) i als caps de servei 

d’hospital la facultat d’excloure, de forma immediata i en un període transitori o de-
finitiu, l’agressor com a pacient assignat al treballador agredit, si aquest ho sol·licita.

4. Fer totes les accions possibles per protegir de forma efectiva els treballadors 
sanitaris enfront a persones violentes.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 59197 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59197)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Revisar el procediment de prevenció i actuació davant de situacions de violèn-
cia de l’Institut Català de la Salut.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
implantación del programa de cribado de cáncer colorrectal, para que sea sustancia-
da ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 2014 se publicó en el BOE el decreto por el que se establecía en todas 

las comunidades autónomas un plazo de 10 años, hasta 2024, para ofrecer la cober-
tura de programas de cribado de determinadas patologías al 100% de la correspon-
diente población de riesgo.

En concreto, la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifi-
can los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, establecía que el cribado poblacional de cán-
cer colorrectal se realizará con carácter general a los hombres y mujeres de edades 
comprendidas entre 50 y 69 años y con un intervalo entre exploraciones de 2 años.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Co-
lon, la Asociación Española Contra el Cáncer informa de que cuatro comunidades 
autónomas (País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia) se han adelantado a la fecha 
máxima prevista y ya en 2017 ofrecen cobertura mediante programas de cribado de 
esta patología al 100% de su población de riesgo, es decir, a la población entre 50 y 
69 años de edad.

La evidencia científica ha demostrado que la detección precoz del cáncer de co-
lon disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30%, y un 35% lo que equival-
dría a salvar unas 4.000 vidas al año a nivel nacional, si los programas de cribado 
alcanzaran a toda la población de riesgo.

Es un derecho de los ciudadanos, y un deber ineludible de la Generalitat, con-
seguir que lo antes posible toda la población de riesgo de Cataluña tenga acceso al 
programa de cribado de cáncer de colon, a fin de incrementar su esperanza de vida.

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 acelerar los plazos 

de implantación del programa de cribado de cáncer de colorrectal, de manera coor-
dinada entre los diferentes niveles asistenciales, para que alcance al 100% de la po-
blación de Cataluña entre 50 y 69 años de edad, antes de seis meses de la aprobación 
de la presente resolución.

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 60295 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60295)

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

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a accelerar els terminis d’implan-
tació del programa de cribratge de càncer colorectal, de manera coordinada entre els 
diferents nivells assistencials, perquè s’estengui al 100% de la població de Catalunya 
entre 50 i 69 anys, abans de final de l’any 2017.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàsti-
ca, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un informe de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica 

(SCCPRE) evidencia la falta de cirurgians plàstics a Catalunya. El territori compta 
amb 65 professionals d’aquesta especialitat, és a dir, amb una taxa de 0,09 especia-
listes per cada 10.000 habitants, una de les més baixes de tot Espanya.

El document, que es va donar a conèixer en el marc de les II Jornades de Cirur-
gia Plàstica dels Hospitals de Catalunya celebrades a l’Hospital Santa Caterina de 
Salt, compara aquestes dades amb la taxa registrada a altres comunitats autònomes 
com ara Castella i Lleó, amb un 0,14, les Canàries, amb un 0,16, o Navarra, amb 
un 0,19.

L’informe mostra que gairebé el 50% dels 65 especialistes treballa a temps par-
cial i que més de la meitat d’aquest 50% té un contracte de menys de 20 hores. Tam-
bé assenyala que el 40% dels cirurgians plàstics que exerceix a la sanitat pública 
catalana ho fa en serveis hospitalaris que tenen dos o menys professionals d’aquesta 
especialitat. Aquest fet limita la capacitat d’actuació d’aquests serveis, que no poden 
dur a terme procediments complexos, com microcirurgia, per als quals caldria un 
mínim de tres especialistes.

Aquest dèficit de cirurgians plàstics situa la cirurgia plàstica al mateix nivell que 
una especialitat terciària, com la cirurgia toràcica, la neurocirurgia o la cirurgia 
cardíaca, quan moltes de les patologies que tracta no són terciàries sinó comunes, 
com el càncer de mama, el càncer cutani i melanoma o traumatismes aguts i crònics.

A més, el document detecta grans diferències territorials en la distribució 
d’aquests especialistes, essent Barcelona la província que compta amb major dota-
ció, seguida de Girona, mentre que Lleida només compta amb un cirurgia plàstic en 
el sistema públic i Tarragona amb quatre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar en un termini d’un mes un informe que detalli l’actual situació dels 

cirurgians plàstics arreu de Catalunya, especificant quines són les mancances d’a-
quest col·lectiu.

2. Incrementar el nombre global de cirurgians plàstics davant la manca d’aquests 
especialistes en el sistema públic sanitari català. El nombre s’incrementarà depenent 
de les conclusions de l’informe presentat pel Govern.

3. Revisar els contractes actuals, i si s’escau, ampliar el nombre de cirurgians 
plàstics que es dediquin a temps complert.
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4. Dotar a cada hospital comarcal d’un professional d’aquesta especialitat vin-
culat a un centre de referència, per garantir l’accés en igualtat de condicions i evitar 
les actuals diferències territorials.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, i Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60296 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60296)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Vetllar per tal que els centres sanitaris incrementin el nombre global de cirur-
gians plàstics davant la manca d’aquests especialistes en el sistema públic català, si 
així ho indica l’informe elaborat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Garantir l’accés en igualtat de condicions a aquesta especialitat en els dife-
rents territoris, a través del treball en xarxa entre els hospitals comarcals i els de 
referència.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

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 per lluitar la malaltia de 
Parkinson, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La malaltia de Parkinson és un procés crònic i progressiu provocat per la dege-

neració neuronal en la substància nigra, la qual cosa comporta una disminució en 
els nivells de dopamina. La seva etiologia és desconeguda i multifactorial. S’estima 
una prevalença del 0,3% en població general, que arriba al 1% en majors de 60 anys 
i superior al 4% en majors de 80, amb una incidència de 8-18/100.000 persones/any. 
Alguns estudis assenyalen major prevalença en homes. L’evidència actual ha demos-
trat que l’edat i la història familiar de malaltia de Parkinson són factors de risc per 
al seu desenvolupament i s’han trobat factors de risc genètics en pacients que inicien 
la malaltia abans dels 50 anys.

El seu començament acostuma a ser progressiu, la qual cosa dificulta el diag-
nòstic en estadis inicials. Els seus símptomes principals són la tremolor, que està 
present fins a en el 70% dels pacients i que es caracteritza per ser de repòs. Encara 
que de vegades es presenta en mantenir una postura o a l’inici d’una activitat, sem-
pre és més intens en repòs. És groller, desapareix quan el pacient dorm i empitjora 
en situacions d’estrès. També és característic un moviment lent anomenat Bradi-
cinesia, que és un enlentiment dels moviments.

I també la rigidesa, que es presenta fins a en el 90% de pacients i comença en la 
mateixa extremitat que la tremolor, si aquest està present. Es produeix per l’augment 
del to, provocant una major resistència per a la realització del moviment passiu de 
l’extremitat afecta («rigidesa en roda dentada»).

La inestabilitat postural apareix en estadis més avançats de la malaltia com a 
conseqüència d’una alteració en els reflexos posturals i és un dels factors que influ-
eixen en l’increment de caigudes d’aquests pacients.

Aquesta malaltia j és la segona patologia neuro-degenerativa més freqüent des-
prés de l’Alzheimer i un dels trastorns del moviment més comuns, tant és així que, 
a Espanya, entre 120.000 i 150.000 persones pateixen aquesta malaltia, de la qual 
es diagnostiquen uns 10.000 nous casos cada any i, no obstant això, els pacients 
triguen una mitjana d’entre un i tres anys a obtenir un diagnòstic i un 15% espera 
més de cinc anys a rebre aquest de manera definitiva. I això és així per la dificultat 
clínica de fer el diagnòstic en la fase precoç, quan encara els símptomes són molt 
indefinits o poc expressius. Tots els esforços que fem per la detecció precoç revertirà 
en una millora pel pacient.

De la mateixa forma s’ha vist que els pacients un cop diagnosticats milloren amb 
teràpia ocupacional i amb activitat física.

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: 
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1. Presentar un Pla per la millora de la detecció precoç de la malaltia de Parkinson.
2. Implementar un Pla de teràpia ocupacional i d’exercici físic pels malalts diagnos-

ticats de Parkinson.
3. Implementar un curs per a la detecció sanitària precoç de la malaltia de 

Parkinson.
4. Recolzar les línies de recerca de Parkinson a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60297 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60297)

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

1. Realitzar actuacions per a l’atenció de les persones amb malalties de Parkin-
son i específicament per millorar la detecció precoç.

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

2. Garantir que els malalts de Parkinson tinguin accés als serveis de rehabilita-
ció quan necessitin una teràpia rehabilitadora.

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

3. En col·laboració amb les societats científiques i mitjançant el treball conjunt 
de les estratègies nacionals d’atenció primària i atenció integral a la cronicitat des-
envolupar accions formatives dirigides a professionals d’atenció primària en l’àmbit 
de les malalties neurodegeneratives de major prevalença.

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

4. Recolzar les línies de recerca de Parkinson a Catalunya, en el marc del Pla 
estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per garantir les revisions ginecològiques i obstètriques a dones amb mobilitat reduï-
da, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 

(CRPD, per la seva sigla en anglès) és un instrument internacional de drets humans 
de les Nacions Unides o Dret internacional dels drets humans destinades a protegir 
els drets i la dignitat de les persones amb diversitat funcional. Els Estats que prenen 
part en la Convenció tenen l’obligació de promoure, protegir i garantir el ple gaudi 
dels drets humans de les persones amb diversitat funcional i garantir que gaudeixin 
de plena igualtat davant la llei.

El text va ser aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de de-
sembre de 2006 a la seu de les Nacions Unides a Nova York i forma part del cos 
jurídic de l’estat espanyol des del 3 de maig de 2008.

En l’article 25 de Salut diu: «Els Estats Parts reconeixen que les persones amb 
discapacitat tenen dret a gaudir del més alt nivell possible de salut sense discrimi-
nació per motius de discapacitat. Els Estats Parts adoptaran les mesures pertinents 
per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat a serveis de salut que tinguin 
en compte les qüestions de gènere, inclosa la rehabilitació relacionada amb la salut. 
En particular, els Estats Parts: 

Proporcionaran a les persones amb discapacitat programes i atenció de la salut 
gratuïts o a preus assequibles de la mateixa varietat i qualitat que a les altres perso-
nes, fins i tot en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i programes de salut públi-
ca dirigits a la població

Proporcionaran aquests serveis el més a prop possible de les comunitats de les 
persones amb discapacitat, fins i tot a les zones rurals; 

Exigiran als professionals de la salut que prestin a les persones amb discapacitat 
atenció de la mateixa qualitat que a les altres persones sobre la base d’un consenti-
ment lliure i informat, entre altres formes mitjançant la sensibilització respecte dels 
drets humans, la dignitat, l’autonomia i les necessitats de les persones amb discapa-
citat a través de la capacitació i la promulgació de normes ètiques per a l’atenció de 
la salut en els àmbits públic i privat; 

Prohibiran la discriminació contra les persones amb discapacitat en la prestació 
d’assegurances de salut i de vida quan aquests estiguin permesos en la legislació na-
cional, i vetllaran per que aquestes assegurances es prestin de manera justa i raonable; 

Impediran que es neguin, de manera discriminatòria, serveis de salut o d’atenció 
de la salut o aliments sòlids o líquids per motius de discapacitat.»

Així mateix l’article 48. Polítiques de salut i serveis de la Llei 17/2015, del 21  de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes diu: «Les administracions públiques de  Ca-
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talunya competents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs competències respectives, 
han de prendre les mesures necessàries per a: 

Prevenir i tractar les malalties que afecten especialment les dones.
Garantir la inclusió del consell reproductiu dins de la cartera de serveis de les 

unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva, i facilitar l’accés universal als mè-
todes contraceptius segurs, amb una atenció especial a les adolescents.

Potenciar l’apoderament de les dones en la presa de decisions respecte a l’anti-
concepció i les mesures de prevenció de les malalties de transmissió sexual.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar els mitjans mèdics i tècnics adequats per a les assegurar una com-

pleta diagnosi en les revisions ginecològiques i obstètriques accessible a les dones 
amb mobilitat reduïda.

2. Sistematitzar la recopilació de dades estadístiques sobre obstetrícia, desglos-
sades per edats i diversitat funcional, per tal de desenvolupar indicadors de gènere 
que recolzin el desenvolupament legislatiu i la formulació de polítiques que s’ajustin 
a les necessitats del col·lectiu.

3. Crear un pla integral d’atenció ginecològica accessible a tot el territori, en el 
qual, a més dels mitjans tècnics i mèdics, es tinguin en compte qüestions estructu-
rals (com personal per ajudar a vestir-se i desvestir-se) i organitzatius (adaptar hora-
ris de visita a les dificultats de desplaçament d’aquestes persones).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64253 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64253)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 2

2. Sistematitzar la recopilació de dades estadístiques sobre obstetrícia, desglos-
sades per edats i diversitat funcional, per tal de dissenyar indicadors de gènere que 
recolzin el desenvolupament legislatiu i la formulació de polítiques que s’ajustin a 
les necessitats del col·lectiu.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Enllestir abans d’acabar l’any 2017 l’actualització del Pla estratègic d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva, que inclou la revisió de l’atenció que reben les per-
sones amb diversitat funcional i l’elaboració de recomanacions per millorar l’acces-
sibilitat als serveis i per rebre una atenció adequada a la seva situació i necessitats.


	Ordre del dia
	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 3 | Debat i votació
	Punt 4 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 5 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 6 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 7 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 8 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 9 | Debat i votació de la Proposta 
	Punt 10 | Debat i votació de la Proposta
	Punt 11 | Debat i votació de la Proposta


