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Sessió 4, dijous 27 de setembre de 2018

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història clínica digital del 
Sistema Nacional de Salut. Tram. 250-00001/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 14, 3; esmenes: BOPC 133, 8).

2. Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies. Tram. 
250-00002/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 14, 4; esmenes: BOPC 
133, 8).

3. Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que requereixen he-
modiàlisi. Tram. 250-00003/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 16, 17; 
esmenes: BOPC 133, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita 
contra l’obesitat. Tram. 250-00038/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 28, 27; esmenes: BOPC 133, 14).

5. Proposta de resolució sobre salut mental. Tram. 250-00039/12 Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 28; esmenes: BOPC 133, 14).

6. Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col-
legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè expli-
quin l’informe sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per 
part del llevador. Tram. 356-00014/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació del projecte Actictus, de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’ic-
tus infantil. Tram. 356-00025/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la recuperació de l’estructura i els programes de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària. Tram. 356-
00038/12 Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a 
membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut 
Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la implantació de l’Es-
tratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària. Tram. 356-00039/12 Marta 
Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar 
els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 3 
d’octubre de 2017. Tram. 356-00073/12 Joan García González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Sant Hospital, de la 
Seu d’Urgell, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00077/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Puigcerdà davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00078/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal del Pallars 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00079/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Espitau Val d’Aran davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 
356-00080/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Maria, de 
Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00081/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00082/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença del director gerent del Pius Hospital de Valls davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00083/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan, de Reus, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00084/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Vendrell davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00085/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Pau i Santa 
Tecla, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de 
millorament i pressupost. Tram. 356-00086/12 Jorge Soler González, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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21. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Joan XXIII, de Tar-
ragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00087/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

22. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00088/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

23. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Amposta 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00089/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00090/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Figueres davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00091/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Palamós davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00092/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

27. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Jaume, d’Olot, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00093/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

28. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00094/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

29. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Santa Caterina, de 
Salt, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00095/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

30. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal Sant Jau-
me, de Calella, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospi-
tal pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00096/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

31. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de Blanes 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00097/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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32. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital d’Igualada davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 
356-00098/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre Hospitalari de Manresa 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00099/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

34. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00100/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

35. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Vic da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00101/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

36. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00102/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

37. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Viladecans davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00103/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

38. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hos-
pital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millo-
rament i pressupost. Tram. 356-00104/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

39. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital del Mar de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00105/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

40. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de l’Esperança, de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00106/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

41. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00107/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

42. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00108/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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43. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital 
pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millora-
ment i pressupost. Tram. 356-00109/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

44. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català d’Oncologia 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00110/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

45. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Bellvitge davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00111/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

46. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, de Badalona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de 
millorament i pressupost. Tram. 356-00112/12 Jorge Soler González, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

47. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital de l’Es-
perit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 356-00113/12 Jorge So-
ler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

48. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Comar-
cal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, 
mancances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 356-00114/12 Jorge So-
ler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

49. Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Residèn-
cia Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, man-
cances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 356-00115/12 Jorge Soler 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

50. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Mataró davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resultats 
assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. Tram. 
356-00116/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

51. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sabadell davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00117/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

52. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital Mútua Terrassa da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00118/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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53. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Terrassa davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a resul-
tats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost. 
Tram. 356-00119/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

54. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital General de Grano-
llers davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel 
que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament 
i pressupost. Tram. 356-00120/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

55. Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Hospital de Sant Celoni da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l’hospital pel que fa a 
resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressu-
post. Tram. 356-00121/12 Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

56. Sol·licitud de compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de 
Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran. Tram. 356-
00140/12 Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

57. Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Hospital Clínic de Barcelona davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del ju-
gador de futbol Éric Abidal. Tram. 356-00146/12 Jorge Soler González, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

58. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del tras-
plantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal. Tram. 356-00147/12 Jorge So-
ler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

59. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Gerència Territorial de 
Salut de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament 
del servei de radioteràpia a Tarragona durant l’estiu. Tram. 356-00172/12 Jorge So-
ler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

60. Sol·licitud de compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte I-Va-
ginarium, davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest projecte. Tram. 356-
00174/12 Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l’am-
pliació de l’ordre del dia per substanciar la compareixença d’una representació del 
projecte Actictus, de l’Hospital Sant Joan de Déu perquè informi sobre la situació de 
l’ictus infantil (tram. 356-00025/12).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història 
clínica digital del Sistema Nacional de Salut
250-00001/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la implementació a 
Catalunya de la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS) pretén ga-

rantir als ciutadans i als professionals sanitaris l’accés a aquella informació clínica 
rellevant per a l’atenció sanitària d’un pacient des de qualsevol lloc del Sistema Na-
cional de Salut (SNS), assegurant als ciutadans que l’accés a les seves dades queda 
restringit a qui està autoritzat per a això.

La HCDSNS està clarament orientada a satisfer les necessitats dels ciutadans en 
els seus desplaçaments pel territori nacional i les dels professionals de tot el SNS 
que tenen responsabilitats en la seva atenció. A data de novembre de 2017, l’única 
comunitat autònoma que no ha facilitat l’accés és Catalunya.

La Història Clínica Resumida (HCR) és un document d’especial interès per a 
professionals i pacients donat que presenta les principals dades clíniques a partir de 
múltiples fonts d’informació primàries. La seva disponibilitat pot tenir un important 
impacte positiu en la continuïtat i la seguretat de l’assistència sanitària dels catalans 
quan viatgen per la resta d’Espanya.

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 implementar en el 

termini de tres mesos a partir de la aprovació d’aquesta resolució la Història Clínica 
Digital del Sistema Nacional de Salut.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8515 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8515)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treballant 
amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per assolir la interconnexió 
dels dos models d’Història Clínica Digital durant l’any 2018.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles 
epidèmies
250-00002/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

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

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la epidemia 
gripal y otras posibles epidemias, para que sea sustanciada ante la Comissió de Sa-
lut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nuevamente con la llegada de la epidemia gripal los servicios de urgencias ca-

talanes se han visto desbordados. Los profundos e injustos recortes a los que el sis-
tema sanitario se ha visto sometido en los últimos años, y la falta de una previsión 
efectiva y un plan estratégico que aborde el tema con la profundidad y el rigor que 
merece, han hecho que los pacientes tengan que esperar mucho tiempo para ser 
atendidos, que las visitas en Atención Primaria se demoren en ocasiones más de 20 
días para una visita ordinaria, y que los servicios de urgencias de Atención Primaria 
y de los servicios hospitalarios deban atender volúmenes altísimos de pacientes con 
los mismos recursos de personal que en periodos sin epidemias, ya muy mermados 
por los citados recortes.

Se sabe, además, que muchos de los pacientes atendidos en los servicios hospi-
talarios no acaban requiriendo de un ingreso hospitalario, con lo que parece obvio 
que podrían mejorarse los circuitos para facilitar la asistencia en la Atención Pri-
maria. En ese sentido los indicadores sanitarios constatan que el porcentaje de in-
gresos hospitalarios es directamente proporcional a la adecuación de las urgencias 
hospitalarias y extra hospitalarias. Por eso, cuanto más resolutiva sea la atención ur-
gente en Atención Primaria, mayores son las derivaciones correctamente indicadas 
a urgencias hospitalarias, aumentando la eficiencia global del sistema de urgencias. 
No es por tanto la única solución abrir unas cuantas camas de forma improvisada 
en un hospital para solucionar el colapso cuando las quejas se reciben por doquier.

Es obvio, además, la gran importancia que tiene la cobertura vacunal, aunque en 
epidemias como la actual haya tenido un bajo porcentaje de efectividad. A las cam-
pañas vacunales hay que prestarles también especial atención.

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

Propuesta de resolución
1. Agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por los trabajadores 

sanitarios.
2. Trazar un plan que permita dar respuesta efectiva a los períodos de epidemia 

gripal que sea aplicable anualmente de forma automática.
3. Dar los recursos necesarios a la Atención Primaria con el objetivo de dar res-

puesta efectiva para mejorar la organización de sus agendas y de sus horarios. In-
cluyendo medidas de gestión que hagan posible mejorar sus coberturas y la cartera 
de servicios, compatibilizando los horarios laborales con la conciliación familiar, 
pudiendo flexibilizar voluntariamente la jornada laboral a cambio de recuperar las 
jornadas en otros días del año, entre otras posibilidades, e incluso facilitar que los 
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profesionales puedan dar apoyo fuera de su horario ordinario mediante un sistema 
de compensación.

4. Establecer puntos de atención continuada de 24 horas en los centros de salud 
que sean necesarios durante los picos epidémicos. Para realizar esa asistencia extra 
se contará con sustitutos y, en su ausencia, con personal del centro o de la zona a los 
que se les compensará adecuadamente.

5. Establecer protocolos de estrategias clínicas de triaje rápido para la derivación 
hospitalaria (saturación de O2, frecuencia cardíaca y respiratoria, edad, comorbili-
dad, etc.).

6. Incluir en el portal de la transparencia los indicadores mensuales de las deri-
vaciones a urgencias hospitalarias desagregado por región sanitaria, centro hospita-
lario y centro de salud, así como los indicadores de vacunación antigripal, especifi-
cando como indicador de calidad en Atención Primaria el porcentaje de población 
de riesgo vacunada y el número de derivaciones a urgencias no atendidas previa-
mente en Atención Primaria.

7. Insistir en las campañas de vacunación antigripal en todos aquellos colectivos 
en los que la comunidad científica considera indicados y en dar mayor difusión edu-
cativa a las medidas higiénicas de prevención.

8. Reforzar el papel actual de la Farmacia Comunitaria dentro de la educación 
para la salud y la promoción del autocuidado en coordinación con el equipo de 
Atención Primaria de su centro de salud.

9. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos indepen-
dentistas en el sistema público de salud en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6409; 8147; 8546 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6409)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 9

9. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos indepen-
dentistas en el sistema público de salud en Cataluña.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8147)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació i supressió al punt 9 de la resolució

9. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos indepen-
dentistas las políticas neoliberales en el sistema público de salud en Cataluña.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8546)

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

2. Trazar un plan que permita dar respuesta efectiva a 
Desplegar les mesures necessàries per donar una resposta efectiva als perío-

des d’epidèmia de grip, en el marc del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 
(PLANUC).

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

3. Donar els recursos necessaris a l’Atenció Primària amb l’objectiu d’incremen-
tar la seva capacitat resolutiva, fent que sigui l’eix vertebrador del sistema de salut, 
tal com s’estableix a l’ENAPISC.

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

4. Continuar desplegant el model territorial d’atenció continuada i urgent, en el 
marc dels criteris establerts pel PLANUC.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

5. Continuar implementant el model de triatge, que permet establir el nivell de 
prioritat de l’atenció i millorar el procés assistencial, tal com s’estableix al PLANUC.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar apostant per la transparència dels indicadors de processos assis-
tencial i de salut, a través dels informes de Central de resultats i de la publicació 
amb format de dades obertes al web del CatSalut.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

9. Continuar desplegant les accions necessàries per assegurar l’equitat, la quali-
tat i la sostenibilitat del sistema sanitari català.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que 
requereixen hemodiàlisi
250-00003/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el circuit assisten-
cial de pacients que requereixen hemodiàlisi, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Federació Nacional ALCER ha remès una carta titulada «Caso denegación 

de plaza en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida», en el qual expli-
ca el cas de Don R.C.T, un ciutadà català de 63 anys que resideix actualment a Gra-
nada, en hemodiàlisis des de 2016. La carta explica que el pacient va sol·licitar una 
plaça en diàlisi a Lleida per al mes de Juny de 2017, requerint una sessió setmanal. 
Segons l’escrit se li va denegar la petició perquè l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova «no ofereix places a pacients en vacances». Aquesta associació ALCER va 
contactar telefònicament amb el centre per explicar el cas. La mateixa carta explica 
a més els múltiples contactes que ha tingut l’associació amb el centre, amb algun 
professional membre del servei i amb el Departament de Salut.

Així mateix ens aporten la carta escrita per la senyora Labordena Barceló, Ge-
rent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, que amb data 24 d’agost de 
2017 diu textualment «amb data 27 de febrer de 2017 es va notificar per escrit al pa-
cient la no disponibilitat de places d’hemodiàlisis per a pacients portadors del VHB 
de la nostra Regió Sanitària». D’igual forma la carta informava d’una vacant per 
desplaçament d’un pacient VHB i li oferien a l’agost de 2017 una plaça a partir de 
l’11 de juliol de 2017 amb caràcter temporal fins al retorn de dita pacient.

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. Millorar la dotació de recursos per als centres que realitzen hemodiàlisi per 

tal que puguin garantir de forma efectiva la plaça als pacients que requereixen as-
sistència puntual.

2. Revisar el circuit assistencial als pacients desplaçats que requereixen hemo-
diàlisi.

3. Agilitzar les respostes davant de peticions de pacients que requereixen hemo-
diàlisi.

4. Publicar al portal de la transparència els indicadors assistencials de les unitats 
d’hemodiàlisi, així com els de freqüentació dels pacients traslladats.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8547)

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

1. Continuar ajustant els recursos assistencials d’hemodiàlisi a la demanda exis-
tent, per donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients.

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

2. Continuar desplegant els circuit assistencials establerts per garantir l’hemodi-
àlisi a tots els pacients que ho requereixen.

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

3. Continuar donant resposta assistencial als pacients que precisen tractament 
d’hemodiàlisi.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i supressió

4. Estudiar la inclusió als informes de Central de Resultats els indicadors assis-
tencials de les unitats d’hemodiàlisi, així com els de freqüentació dels pacients tras-
lladats.



CS 4
27 de setembre de 2018

13 Dossier

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-00038/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita contra l’obesitat, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La prevalença d’obesitat i de sobrepès en la societat d’arreu del món al llarg dels 

últims 30 anys va dur a l’OMS a considerar l’obesitat com una epidèmia i per tal 
d’aconseguir una prevenció efectiva i sostinguda, el 2004 va aprovar l’Estratègia 
global sobre alimentació, activitat física i salut amb la que instava els estats mem-
bres a adaptar-la a les diverses realitats socials i culturals dels diferents territoris i 
regions.

En l’actualitat un 21,6% de la població espanyola pateix obesitat, i el 39,3% de 
la població té excés de pes. Aquestes dades han augmentat considerablement en els 
darrers deu anys.

Segons l’ESCA de 2016, un 12,6% dels infants catalans té obesitat. La prevalen-
ça d’obesitat infantil té un impacte negatiu immediat i a llarg termini en la salut, el 
rendiment escolar i la qualitat de vida de l’infant.

Tanmateix, l’OMS destaca un cert estancament en el nivells d’obesitat als països 
industrialitzats, molt probablement, atès les estratègies i plans territorials engegats 
fa una dècada en favor de la promoció de la salut, per mitjà de l’activitat física i 
l’alimentació saludable. No obstant això, les xifres absolutes segueixen augmentant, 
sobretot en països de baixos i mitjans ingressos pel que es destaca l’augment de la 
prevalença d’excés de pes des de la perspectiva de desigualtats socials en salut.

Una de les eines per combatre aquesta epidèmia en molts països ha estat l’elabo-
ració de Perfils Nutricionals mitjançant els quals s’informa del valors nutricionals 
dels aliments al consumidor. L’etiquetatge dels aliments on s’expliciti les qualitats, 
la utilització adient, els beneficis, els possibles riscos, la manera en que es produeix 
i es comercialitza el producte pot proporcionar als consumidors la informació que 
necessiten i desitgen per escollir-los.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar davant 

la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a la 
promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) 
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implemen-
tació de Perfils Nutricionals propis i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i 
alimentaris saludables i de proximitat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8562)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar davant 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a la 
promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) 
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implementa-
ció de Perfils Nutricionals propis, d’acord amb les fórmules que finalment estableixi 
la Comissió Europea, i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i alimentaris sa-
ludables i de proximitat.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre salut mental, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la po-

bresa, l’atur, la manca de suport familiar, l’envelliment demogràfic, la soledat, el 
progressiu augment en l’abús de substàncies a edats cada cop més primerenques 
i la irrupció de les xarxes socials en la quotidianitat de les persones, esdevindrien 
aspectes que contribuirien a l’increment dels trastorns mentals en les dècades veni-
dores.

L’actual crisi financera mundial ha provocat que els governs apliquin retallades 
en les seves partides pressupostàries adreçades a atendre a aquests tipus de patolo-
gies quan, paradoxalment, esdevé més necessari que mai l’augment de més serveis 
socials i de salut mental atès l’augment de trastorns mentals relacionats amb la mar-
ginació i l’empobriment, la violència i el maltracte domèstic, l’excés de feina i l’es-
très, com a conseqüència directa d’aquesta crisi que ha fomentat l’aparició de nous 
grups vulnerables, com ara els joves aturats i especialment la dona.

És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els tras-
torns depressius i d’altres més severes com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars, 
contribueix a una millora en l’estat de la salut mental del pacient, evitant-ne un 
agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conseqüentment, en la dismi-
nució de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor integració social pel pacient.

En el context de la millora de l’accés a l’atenció i de la qualitat dels serveis, 
l’OMS en el seu Pla d’acció integral sobre salut mental 2013-2020, recomana la in-
tegració de la assistència i els tractaments de salut mental als hospitals generals i 
l’atenció primària; la coordinació assistencial entre diferents prestadors i nivells del 
sistema de salut i garantir la formació continua dels professionals sanitaris no espe-
cialitzats amb la finalitat de dotar-los de més eines i recursos per detectar precoç-
ment possibles trastorns mentals en els seus pacients, fonamentalment en els col·lec-
tius d’alta vulnerabilitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, ge-

neralitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de les consultories en salut 
mental a l’atenció primària.

2. Afavorir l’atenció psicoterapèutica dels equips d’atenció primària assegurant 
la formació continuada dels serveis especialitzats i dotant-los de recursos econòmics 
i humans suficients.
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3. Augmentar la ràtio de psicòlegs clínics en els equips d’atenció primària per 
garantir una teràpia amb els pacients amb trastorns lleus i evitar la derivació a psi-
quiatria i la conseqüent sobremedicació.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8563 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8563)

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

1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, ge-
neralitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de la cartera de serveis de 
salut mental a l’atenció primària.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Afavorir l’atenció psicoterapèutica i augmentar la ràtio de psicòlegs clínics se-
gons els criteris del Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya 
d’acord amb el que s’estableixi en el projecte de cartera de serveis a l’atenció pri-
mària consensuat entre l’ENAPISC i el Pla director de salut mental i addiccions.
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