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Sessió 5, dijous 18 d’octubre de 2018

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d’Infer-
meres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut per a explicar l’informe 
sobre l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador. 
Tram. 357-00096/12. Comissió de Salut. Compareixença.

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 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 14, 4; esmenes: BOPC 
133, 8).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques del dolor. 
Tram. 250-00028/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 15; esmenes: 
BOPC 133, 10).

4. Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció primària de Cerda-
nyola del Vallès. Tram. 250-00029/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 16;  
esmenes: BOPC 133, 11).

5. Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càn-
cer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya. Tram. 250-00040/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 29; esmenes: BOPC 133, 15).

6. Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut. Tram. 250-
00041/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 30; 
esmenes: BOPC 133, 15).
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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. Inclu-
yendo medidas de gestión que hagan posible mejorar sus coberturas y la cartera de 
servicios, compatibilizando los horarios laborales con la conciliación familiar, pudien-
do flexibilizar voluntariamente la jornada laboral a cambio de recuperar las jornadas 
en otros días del año, entre otras posibilidades, e incluso facilitar que los profesionales 
puedan dar apoyo fuera de su horario ordinario mediante un sistema de compensación.
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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.

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 períodes 

d’epidèmia de grip, en el marc del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).
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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 millorament de l’accés a les clíniques 
del dolor
250-00028/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar l’acces-
sibilitat a les clíniques del dolor catalanes, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’anterior conseller de Salut va aportar en la seva resposta parlamentària a les 

preguntes del Grup Parlamentari de Ciutadans (314-06982/11 a 314-06992/11), que 
feien referència a les clíniques del dolor catalanes, dades ben preocupants. En con-
cret, en resposta al temps d’espera a les unitats de tractament especialitzat en dolor, 
reconeix que a Lleida l’espera és de 117 dies, a Tortosa de 212 dies, a Manresa de 
231 dies, a Valls 330 dies i a Terrassa de 270 dies. I així amb nombroses localitats 
catalanes on l’espera és de molts mesos. Curiosament, al ser preguntat pel pla per 
millorar aquestes dades, la resposta va consistir en realitzar consultories virtuals, 
en fer protocols i comissions d’estudi, en fer un protocol d’atenció a la lumbàlgia a 
l’atenció primària i plans funcionals, entre d’altres.

És evident que si volem millorar l’accessibilitat dels pacients amb dolor a les clí-
niques especialitzades les propostes han de ser molt més ambicioses.

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. Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor, dotant de més recursos i més 

personal per poder garantir que els malalts amb dolor poden ser atesos amb garan-
ties.

2. Fer públics de forma mensual els dies d’espera a les clíniques del dolor per 
poder monitoritzar els canvis que es produeixin.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8548)

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

1. Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor, dotant de més recursos i més 
personal per poder garantir que els malalts amb dolor poden ser atesos amb garan-
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ties, treballant per incorporar noves tècniques mèdiques i quirúrgiques amb eficàcia 
provada.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Continuar treballant per tal de fer públics de forma mensual els dies d’espera 
a les clíniques del dolor per poder monitoritzar els canvis que es produeixin.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció 
primària de Cerdanyola del Vallès
250-00029/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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 situació de dos 
CAP de Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Cerdanyola del Vallès ja fa més de dos anys que dos dels Centres 

d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, els de Fontetes i Farigola, pateixen retalla-
des en forma de tancament al mes d’agost. Així, el CAP Fontetes tanca durant tot el 
mes, i el CAP Farigola redueix els seus horaris durant aquest mes.

Aquestes retallades suposen una reducció de serveis sanitaris que afectaran ne-
gativament sobretot a persones grans i/o amb dificultat per a caminar que resideixen 
en els voltants d’aquests centres. No hi ha bona comunicació de transport públic per 
a aquests pacients d’avançada edat amb dificultat per desplaçar-se al CAP de Cana-
letes, que és el més proper, o qualsevol altre de la ciutat.

Els ciutadans han manifestat les seves queixes ja que porten més de dos anys en 
aquesta mateixa situació.

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. No tancar el CAP Fontetes-Cerdanyola durant el mes d’agost.
2. No tancar ni reduir els horaris del CAP Farigola-Cerdanyola durant el mes 

d’agost.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8549 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8549)

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

1. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al consultori local Fon-
tetes, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 
(PLANUC), a través del CAP Canaletes, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061 
CatSalut Respon durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al CAP Farigola, d’acord 
amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC), a 
través del CAP Ripollet, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061 CatSalut Respon 
durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
250-00040/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1224 / 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 arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació del Programa diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer a tot 
el territori de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la implantació del Pla Director d’Oncologia l’any 2005, un dels seus ob-

jectius prioritaris ha estat establir un circuit ràpid per al diagnòstic del càncer. El 
Programa de diagnòstic ràpid del càncer ha estat el mecanisme emprat en els casos 
amb sospita elevada de càncer en atenció primària abastant fins la data el càncer de 
mama, el de pulmó, el colorectal, pròstata i de bufeta urinària mitjançat l’aplicació 
de la prova de cribatge.

Tanmateix, segons l’anàlisi de projeccions d’incidència i mortalitat elaborada 
dins el Pla contra el Càncer a Catalunya 2015-2020, es constata la trajectòria crei-
xent del càncer a Catalunya amb una tendència d’augment del 20% en l’horitzó del 
2020. L’increment més substancial es dona, a part dels cinc que inclou el Programa 
de diagnòstic ràpid del càncer (mama, còlon i recte, pulmó, pròstata i bufeta), en els 
tumors hematològics i de fetge.

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. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer 

a tot el territori, garantint que el temps entre la sospita diagnòstica i l’inici del trac-
tament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui inferior a trenta dies.

2. Consolidar centres de referència a tot el territori que garantitzin l’equitat en 
l’accessibilitat als tractaments oncològics de tota la ciutadania assegurant i poten-
ciant l’expertesa dels diferents professionals de la salut, així com l’actualització dels 
equips tecnològics.

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. 8564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8564)

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

1. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càn-
cer a tot el territori, quan aquests siguin tumors d’elevada freqüència, es disposi de 
proves de diagnòstic consensuades i l’avançament del diagnòstic pugui tenir un im-
pacte manifest en el procés assistencial i terapèutic, garantint que el temps entre la 
sospita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui 
inferior a trenta dies, sens perjudici que el procediment diagnòstic del càncer pugui 
requerir un major interval de temps, amb l’objectiu de garantir un diagnòstic segur 
que permeti proposar el millor tractament personalitzat, tot garantint la participació 
del pacient en les decisions terapèutiques.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1225 / 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 arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les inversions en l’àmbit de la salut, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades que el Govern de la Generalitat ha aplicat els darrers anys en el 

sector salut s’han materialitzat de múltiples maneres: reducció de recursos sanitaris, 
increment de les llistes i els temps d’espera diagnòstics i quirúrgics, precarització de 
les condicions laborals dels professionals, increment de les iniquitats territorials, etc.

Però també s’ha produït una forta desinversió en manteniment i construcció 
d’equipaments i infraestructures sanitàries, així com en el manteniment i l’adqui-
sició i modernització dels equipaments tecnològics cada vegada més necessaris, 
elements capitals en un sector com és el de salut. Les inversions en aquest àmbit 
no només impacten a curt termini i de manera directa en la salut de les persones, 
sinó que també ho fan a mig i llarg en el conjunt del sistema, en tant que repercu-
teixen en la recerca i en la innovació, i perquè aporten valor més enllà del propi 
sector.

El fet és que, tot i haver-se produït un increment d’uns 20 milions d’euros res-
pecte el pressupost de 2015, la xifra destinada a despeses relacionades en inversions 
queda encara molt lluny del què s’hi destinava abans que el Govern de la Genera-
litat apliqués de manera sistemàtica retallades en salut, amb pràcticament 105 mi-
lions d’euros menys si comparem les xifres de pressupost inicial de 2010 i de 2017, 
i això ha repercutit de manera directa en els hospitals públics de Catalunya, en què 
manca de recursos ha significat una creixent desactualització dels equipaments tec-
nològics disponibles.

L’any 2017 el Departament de Salut va rebre una donació per un import de gai-
rebé 47 milions d’euros per a la renovació i adquisició de determinats equipaments 
tecnològics dels hospitals públics del SISCAT, com ara acceleradors lineals. Para-
l·lelament, el propi Conseller va anunciar algunes intencions d’inversió en determi-
nats hospitals.

Tanmateix, aquestes mesures van arribar de manera dispersa, sense que el De-
partament hagués elaborat encara un Pla que doni coherència al conjunt d’inver-
sions, tot i que el mateix conseller el va anunciar en la seva presentació del projecte 
de llei de pressupostos per al 2017 del mes de gener de 2017. De fet, aquest pla ja 
havia estat anunciat amb anterioritat, l’any 2016.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans 

del 31 de juliol de 2018, el Pla d’inversions en infraestructures i equipaments tecno-
lògics 2017-2020, en l’àmbit de la salut.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8565)

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 
en l’elaboració del Pla estratègic de renovació tecnològica en l’àmbit de la salut i a 
presentar-lo en el decurs d’aquest any.
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