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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de llevadors als hospitals. 
Tram. 250-00030/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 17; esmenes: 
BOPC 133, 11).

2. Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre hores a Sant Cu-
gat del Vallès. Tram. 250-00032/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 
20; esmenes: BOPC 133, 12).

3. Proposta de resolució sobre l’ictus infantil. Tram. 250-00058/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 34, 7; esmenes: BOPC 133, 17).

4. Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor Joan Vilapla-
na, de Girona, durant els caps de setmana. Tram. 250-00059/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 8; esmenes: BOPC 133, 18).

5. Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de 
Tarragona. Tram. 250-00066/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació  
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 
16; esmenes: BOPC 133, 18).

6. Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit. Tram. 250-
00067/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 17; esmenes: BOPC 
133, 19).

7. Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària  
de Tarragona. Tram. 250-00068/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de  
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 18; 
esmenes: BOPC 133, 19).

8. Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari 
públic. Tram. 250-00077/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 38, 11; esmenes: BOPC 133, 20).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de 
llevadors als hospitals
250-00030/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, María del Ca-

mino Fernández Riol, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 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 sobre el pla per 
millorar les ràtios de llevadores als hospitals, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Vocalia de Llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-

celona ha dut a terme un estudi entre 31 hospitals catalans que posa de manifest la 
dificultat d’implementar a Catalunya els models d’atenció i cures que milloren els 
resultats perinatals i la satisfacció de les dones en relació amb el seu part. Segons 
l’informe, un 40% dels hospitals de Catalunya no es troben en condicions d’oferir 
l’acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part de la llevadora 
durant tot el procés del part, un model conegut com One to One, que és el recomanat 
per les guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut i del National Insti-
tute for Health and Care Excellece (NICE) i que recomanen que els centres promo-
guin l’atenció al part de baix risc preferiblement per part de les llevadores, sempre 
que es mantinguin en els límits de la normalitat.

Existeixen diferents estudis, tots referenciats a les guies clíniques, que demostren 
que l’atenció a l’embaràs, el part i el puerperi per part de les llevadores proporciona 
grans beneficis: disminueix la utilització d’analgèsia regional i episiotomia durant 
el part, augmenta la taxa de part vaginal espontani, les dones tenen una sensació 
major de control i una major probabilitat de ser atesa per llevadores conegudes, així 
com una major taxa d’inici de la lactància materna sense incrementar els indicadors 
d’efectes adversos ni complicacions perinatals.

Segons les últimes dades disponibles del 2009, a Catalunya hi havia 31,6 lleva-
dores per 100.000 dones, mentre que la mitjana als països de l’OCDE es doblava la 
xifra, 69,8 llevadores per 100.000 dones, segons dades de l’Informe de la situació de 
les llevadores a Espanya (FAME, 2014). Cal que els hospitals apostin per implantar 
unes ràtios adequades de llevadores, perquè només d’aquesta manera assegurarem 
que les dones rebin unes cures individualitzades i de qualitat durant el part els quals 
no només augmenten la satisfacció amb l’assistència rebuda en un moment vital tan 
important sinó que, com mostra la bibliografia de l’estudi, milloren de manera signi-
ficativa els resultats perinatals. Donat que la majoria d’hospitals ni tan sols s’acosten 
al nombre de llevadores necessari per poder implementar els plans de cures One to 
One, recomanats a les Guies de Pràctica Clínica del Sistema Nacional de Salut i la 
NICE.

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

Proposta de resolució
1) Reconèixer l’esforç i la bona feina que estan fent les llevadores dels hospitals 

de Catalunya.
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2) Realitzar un pla per millorar les ràtios de llevadores als hospitals de Catalunya 
i presentar-lo a la comissió que correspongui en un termini de sis mesos.

3) Implantar unes ràtios adequades de llevadores per assegurar les cures indivi-
dualitzades durant el part.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8550 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8550)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Realitzar una anàlisi de la situació dels ratis de llevadores per tal d’elaborar re-
comanacions de millora ajustades a la realitat de Catalunya, orientada a optimitzar 
el ple desenvolupament de les competències de les llevadores dintre del Sistema de 
Salut i adequat les demanades d’atenció de les dones i les seves famílies.



CS 9
17 de gener de 2019

Dossier 4

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre 
hores a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1080 / 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 sobre el servei de pe-
diatria 24 hores al dia a Sant Cugat del Vallès, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Hi ha una queixa reiterada a la població de Sant Cugat del Vallès, on molts pares 

i mares ja han expressat la seva disconformitat davant el fet de la manca de pediatres 
al servei d’urgències durant les nits de dilluns a divendres, els dissabtes a partir de 
les 15 hores, els diumenges i festius. La població infantil, d’entre 0 i 14 anys repre-
senta el 20,1% del total de la població del municipi, que segon les últimes dades és 
de 17.887 infants sobre una població total de 88.921 persones.

Els nens són el principal actiu de qualsevol societat, i la salut i una atenció sanità-
ria d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris per a la nostra 
societat. Les famílies, fora de les hores indicades, si estan malalts els seus infants 
han d’anar a l’Hospital Mútua de Terrassa per trobar atenció pediàtrica especialitza-
da. Això implica una distància de 20 km, amb tot el que això suposa, especialment 
en casos de complexitat clínica.

El passat dia 15 de maig, al Ple de l’Ajuntament es presentava i s’aprovava una 
moció on es demanava justament millorar aquest tema.

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 el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 

15 hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pedia-
tria, de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pe-
diatria d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any.

2. Incloure al nou Pla Nacional d’Urgències Sanitàries de Catalunya les modifi-
cacions i ajustos necessaris per tal de donar un millor servei d’urgències a la ciuta-
dania de Sant Cugat del Vallès.

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

Reg. 8552 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8552)

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

1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 
15 hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pedia-
tria, de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pe-
diatria d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any, si en el marc del PLANUC i 
el Pla Estratègic Sanitari del Vallès Occidental així es determina.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ictus infantil
250-00058/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

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 sobre l’ictus infantil a 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha uns 40 menors de 18 anys que cada any sobreviuen a un ic-

tus a Catalunya. Una gran part queda amb seqüeles cròniques i, en conseqüència, 
requeriran un gran suport social i familiar. Per a la seva estimulació precoç els 
afectats requereixen molta activitat sanitària d’estimulació, d’aprenentatge, de fisio-
teràpia, etc. Segons han explicat especialistes en neuropediatria de l’hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, la sanitat pública s’ocupa de la recuperació física, moto-
ra, dels nens que han patit un ictus: es cuida que tornin a caminar i que es vesteixin 
sols. Però no existeixen serveis específics que ofereixin rehabilitació neurocognitiva.

Aquests pacients són dirigits a escoles on els mestres estan desbordats i no se’n 
poden ocupar, o passen a la xarxa de salut mental, en la qual, una vegada que hagin 
superat les llistes d’espera, els visitaran cada tres mesos. Les famílies han de buscar 
una solució pel seu compte, o assumir que el nen quedi limitat.

En aquest sentit la premsa catalana s’ha fet ressò d’un projecte anomenat Actic-
tus, que lidera l’hospital Sant Joan de Déu, per aconseguir 35.000 euros per, per una 
banda, proporcionar a les famílies afectades recursos informàtics i, per l’altra, tenir 
més recursos per a la recerca infantil d’aquesta patologia i per poder realitzar reha-
bilitació especialitzada.

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

Proposta de resolució
1. Felicitar i agrair als professionals que estan treballant en aquest camp l’esforç 

que realitzen i a reconèixer la seva bona iniciativa.
2. Proporcionar a les famílies afectades recursos informàtics per millorar la ges-

tió de la patologia.
3. Dotar una partida específica en els propers pressupostos per fomentar la inves-

tigació de l’ictus infantil.
4. Oferir un servei multidisciplinari de rehabilitació neuropsíquica, cognitiva i de 

logopèdia per als nens afectats d’ictus.
5. Presentar a la Comissió de Salut els resultats realitzats en la millora d’aquest 

camp.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8569)

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

1. Felicitar i agrair als professionals que estan treballant en el sistema sanitari de 
Catalunya l’esforç que realitzen cada dia i reconèixer les seves bones iniciatives per 
la millora de l’atenció a la població.

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

2. Facilitar a les famílies afectades d’ictus infantil informació sobre els recursos 
informàtics per millorar la telerehabilitació de la patologia.

Esmena 5
GP Republicà (5)
De modificació

3. En el marc de les diferents convocatòries del PERIS, s’avaluarà específica-
ment amb el suport de l’AQuAS, i tenint en compte l’àmbit en què es convoquen, les 
propostes que tractin amb població vulnerabilitzada com pot ser la infanto juvenil.

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

4. Continuar oferint i millorar el servei multidisciplinari de rehabilitació neuro-
psíquica, cognitiva i de logopèdia per als nens afectats d’ictus.

Esmena 4
GP Republicà (4)
De modificació

5. Presentar a la Comissió de Salut l’estratègia integral per a la millora de l’aten-
ció a l’Ictus Infantil a Catalunya quan estigui finalitzada la seva elaboració.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor 
Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana
250-00059/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat 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 el tancament del servei del CAP Dr. Vilaplana de Gi-
rona durant els caps de setmana, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
A principis del mes de febrer del 2018, els veïns del sector est de Girona, del Bar-

ri de Taialà, s’han vist sorpresos per les informacions que donaven per fet, el tanca-
ment del servei del CAP Dr. Vilaplana durant els caps de setmana.

La salut a la ciutat de Girona ha perdut qualitat per una deixadesa política del 
Govern de la Generalitat amb el consentiment de l’Ajuntament de Girona.

El tancament de les urgències al cap de setmana del CAP Dr. Vilaplana és un 
exemple més d’un camí que si no es rectifica amb urgència comporta un servei de 
salut cada vegada pitjor i de menys qualitat per al conjunt dels gironins i gironines.

Aquesta decisió ha estat presa sense reunir el Consell de Direcció de la Regió 
Sanitària de Girona, ni cap dels òrgans participatius i consultius, i que evidentment, 
no ha tingut als veïns i veïnes de l’esquerra del Ter com una prioritat.

La mesura s’ha pres en unes dates en que no hi havia govern en funcionament, 
ni conseller, el que encara fa més sorpresiva la decisió i més difícil de reconduir per 
manca d’interlocutors.

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. Tornar a obrir el servei dels caps de setmana del CAP Dr. Vilaplana del Barri 

de Taialà, de Girona.
2. Elaborar un pla d’urgències de l’àrea sanitària de Girona que determini els 

serveis existents i les necessitats que es deriven dels canvis socials i demogràfics.
3. Elaborar un pla de cobertura de les necessitats que es derivin del pla d’urgèn-

cies de l’àrea sanitària de Girona.
4. Revisar les dotacions dels professionals sanitaris de l’àrea de Girona per aten-

dre les necessitats reals.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8570 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8570)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar garantint l’atenció continuada i urgent de la població del barri de 

Taialà a través del CUAP Güell.

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

Implementar la territorialització del PLANUC que està realitzant el Comitè Ope-
ratiu d’urgències de la Regió Sanitària de Girona.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
250-00066/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

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

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, 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 sobre la unitat d’hemodinàmica de l’hospital uni-
versitari Joan XXIII de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sala d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan XXIII de Tarragona ha 

incrementat i millorat el seu servei els darrers anys, especialment després de l’alar-
ma social i la mobilització provocada per la mort d’un pacient tarragoní que no va 
ser atès la nit de Nadal de 2014. Des del gener de 2015 se’n fa un ús més intensiu 
d’aquesta instal·lació i les estadístiques assistencials segueixen donant la raó als qui 
han demanat insistentment que es potenciés aquest servei al centre de referència de 
la demarcació de Tarragona.

A hores d’ara el servei d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan XXIII en-
cara no dóna servei a tota la província i la demanda, derivada de la creixent incidèn-
cia de problemes cardiovasculars, és cada vegada més gran.

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 incloure en els pressu-

postos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 l’ampliació de la unitat  d’hemodinàmica 
de l’hospital universitari Joan XXIII de Tarragona i planificar adequadament l’activa-
ció d’aquesta ampliació per tal que pugui ser efectiva en el termini més breu possible.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8571 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8571)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en fun-
cionament l’ampliació de la Unitat d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan 
XXIII de Tarragona per tal de poder atendre els pacients, que actualment s’estan 
derivant a altres centres hospitalaris de Barcelona, abans de final d’any.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

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

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, 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 sobre el servei d’urgències al CAP de Cunit, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cunit és una de les poblacions del litoral tarragoní amb una població estable de 

gairebé 12.000 habitants, que es veu incrementada els caps de setmana i molt espe-
cialment en la temporada d’estiu, en què pot arribar a quadruplicar la seva població. 
Malgrat aquesta dada demogràfica, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Cunit 
només obre de dilluns a divendres, entre les 9 i les 21 hores, sense que es disposi de 
servei d’urgències nocturnes ni de cap de setmana, en què a més hi ha un potencial 
increment de la demanda assistencial. Aquesta situació es veu agreujada en tempo-
rada d’estiu, en què l’increment poblacional no només no comporta l’ampliació del 
servei del CAP sinó que, a més, coincideix habitualment amb el període de vacances 
del personal sanitari que hi presta servei, la qual cosa va en detriment de la qualitat 
assistencial que mereixen els residents, siguin o no habituals, a Cunit i la seva àrea 
d’influència.

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 activar el servei 

d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit, ampliant aquest servei als caps de 
setmana i dies festius. Aquest servei haurà de ser adequadament dimensionat en el 
període de vacances, per tal de poder cobrir la demanda més gran derivada de l’in-
crement poblacional i no només mantenir sinó fins i tot augmentar en aquest període 
la disponibilitat del personal sanitari.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8572 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8572)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’equitat 
i l’accessibilitat a l’atenció continuada els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any, a 
la població de Cunit, seguint els dispositius i criteris establerts al PLANUC, mitjan-
çant el CAP Cunit, el CAP de Cubelles, l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i 
la Geltrú, l’Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes i el 061 CatSalut 
Respon.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la 
regió sanitària de Tarragona
250-00068/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

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

Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, diputat, Carlos Sánchez Martín, 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 sobre la reducció de les llistes d’espera a la Regió 
Sanitària de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
És una preocupació constant del Grup Parlamentari de Ciutadans la millora dels 

serveis essencials, garantint en tot moment la seva eficàcia i assegurant l’absoluta 
transparència en la gestió dels recursos públics. Pel que fa als serveis dependents de 
la Conselleria de Salut volem millorar la qualitat de la prestació i reduir, tant com 
sigui possible, els temps d’espera.

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 elaborar un pla 

d’acció de reducció de les llistes d’espera a la Regió Sanitària de Tarragona, per tal 
de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi el de la mitjana de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Francisco Javier Domínguez Serrano, Carlos Sánchez Mar-
tín, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6411; 8573 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6411)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar, en el 
marc d’un pla d’accessibilitat i de reducció de les llistes d’espera a tot Catalunya, 
un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la Regió Sanitària de Tarrago-
na, per tal de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi el de la 
mitjana de Catalunya.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8573)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar imple-
mentant el Pla Integral per a la millora de les llistes d’espera, que ha permès reduir 
el nombre de pacients en llista d’espera i el temps d’accés al quiròfan, a una prova 
diagnòstica o a una consulta externa.



CS 9
17 de gener de 2019

15 Dossier

Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del 
sistema sanitari públic
250-00077/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament va aprovar, el 17 de febrer del 2016, la Moció 2/XI del Par-

lament de Catalunya, sobre la política sanitària. En aquesta Moció s’instava al go-
vern, a un seguit de mesures per la millora de les llistes d’espera sanitàries. Entre 
d’altres el compliment de la Moció 83/IX que va aprovar el Parlament de Catalunya 
el 28 de març del 2012 i que a l’igual que la de l’any 2016 han estat reiteradament 
incomplertes pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El gener del 2016 es va signar un Pla de Xoc Social entre l’aleshores JuntsxSi i 
la CUP, com a acord de Govern. Arribant a l’extrem de pactar una quantitat de més 
de 90 milions d’euros per un Pla d’Abordatge urgent i reflexar en el pressupost del 
2017 menys de la meitat d’aquesta quantitat.

El mes de febrer de 2016 el Conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar un 
compromís de transparència en les llistes d’espera, mitjançant de la publicació se-
mestral de les llistes desglossades per centre i tipus d’intervenció a la web del Servei 
Català de la Salut amb format de dades obertes. A més, el Conseller de Salut també 
va explicar dos compromisos del Govern en relació amb les llistes d’espera, que eren 
la voluntat de complir els terminis, ja sigui de temps garantit o de referència, i que 
els criteris de priorització fossin objectius. En la mateixa compareixença, el Conse-
ller va explicar que, per tal de reduir les llistes d’espera, es posarien més professio-
nals, més quiròfans i es farien més proves diagnòstiques.

A més, el mes d’abril de 2016 el Departament de Salut va presentar el nou Pla 
integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries amb l’objectiu de millorar 
la gestió i reduir el temps i el nombre de persones que esperaven per ser diagnosti-
cades i operades a Catalunya. Un dels eixos principals d’aquest pla era l’augment de 
l’activitat per permetre reduir a la meitat el temps d’espera en proves diagnòstiques 
i en primeres visites a l’especialista, i reduir un 10% el nombre de pacients que es-
peraven per ser operats.

L’objectiu final del Govern el mes de febrer de 2016 era reduir, en un any, un 
10% el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques, i reduir un 50% el temps 
d’espera per a la fase diagnòstica i un 50% de les llistes de les visites amb un espe-
cialista, tal i com establia el Pla de Xoc de Salut.

Però, segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per a una inter-
venció quirúrgica s’han reduït un 0,6% a Catalunya durant el 2017 respecte a l’any 
anterior, tenint en compte que a desembre de 2017 els pacients en llista d’espera eren 
163.809 i el desembre de l’any 2016 eren 164.828 persones. A més, les proves diag-
nòstiques es van reduir un 22,5% en el mateix període, i les persones pendents de 
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consultes amb l’especialista han baixat un 19%, lluny del 50% establert en el Pla de  
Xoc.

El Govern no ha complert cap d’aquests compromisos i les úniques accions que 
s’han vist ha estat una gestió de les llistes d’espera, sesgada i parcial.

De manera periòdica els mitjans de comunicació recullen multitud de queixes 
que es manifesten al llarg del tot el territori sobre els temps que es triga per les visi-
tes a l’especialista, per les proves diagnostiques i per les intervencions quirúrgiques. 
Per exemple, a Lleida més de 20.500 pacients arriben a esperar fins a tres mesos per 
a una visita a l’especialista als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria i als de la 
Seu, Tremp i Aran, i 9.545 pacients de la Catalunya Central estan en llista d’espera 
per operar-se, on l’any 2017 el temps d’espera mitjà dels pacients en les interven-
cions no garantides es va situar als 129 dies, una mica més de 4 mesos. A més, el 
mes de desembre els metges de Catalunya van denunciar retards d’entre 5 i 30 dies 
per a una visita programada al metge de capçalera, tot i que el màxim estipulat per 
Salut és de 48 hores.

La dades del 2017 manifesten un clar incompliment dels propis objectius que es 
va marcar la Conselleria de Salut.

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. Aprovar un Decret d’Accessibilitat al sistema de Salut, un Pla de Xoc de temps 

màxims garantits per tots els serveis sanitaris existents, per tal d’assegurar la quali-
tat i l’equitat de forma integral.

2. El decret ha de contemplar, entre d’altres, el que es va aprovar en la Moció 2/XI  
del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària, aprovada de 17 de febrer del 
2016: 

a. Els terminis de referència passin a ser terminis màxims de garantia, i com a 
tals exigibles per part dels pacients.

b. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per a l’atenció de les consultes 
programades d’atenció primària.

c. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per tal que tota persona atesa 
en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés diagnòstic que 
condueix a la determinació de l’actuació pertinent, si alta, hospitalització, derivació 
o intervenció quirúrgica.

d. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català de la Sa-
lut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. En 
aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí es pugui complir, prioritzant 
sempre els centres de gestió pública.

3. Establir les mesures necessàries perquè la llista d’espera sigui comptabilitzada 
des del moment en què el metge pren la decisió clínica de derivació, no des del dia 
en què s’ha programat efectivament.

4. Establir uns objectius clars, amb calendari, pressupost i formes d’execució per 
disminuir la bossa actual de llista d’espera tant en proves diagnostiques, visites a 
l’especialista, com proves quirúrgiques.

5. Establir un mecanisme d’avaluació i seguiment per detectar les excessives 
demores, les iniquitats territorials que es puguin produir i que permeti corregir-ho.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8575 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8575)

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

1. Aprovar un Decret d’Accessibilitat al sistema de Salut, amb una visió holísti-
ca dels serveis sanitaris, per tal d’assegurar la qualitat i l’equitat de forma integral.

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

2. El decret ha de contemplar, entre d’altres: 
a. Estudiar que les intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, visites de 

consulta externa i consulta programada d’atenció primària que fins ara tenen termi-
nis de referència passin a tenir terminis de garantia.

b. Garantir l’atenció dels processos aguts a l’atenció primària el mateix dia que 
es produeixin.

d. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català de la Sa-
lut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. En 
aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí es pugui complir, prioritzant 
sempre els centres de gestió pública.

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

4. Continuar amb l’aplicació del Pla Integral per a la millora de les llistes d’espe-
ra, amb l’objectiu de continuar disminuint el temps d’accés a proves diagnòstiques i 
consultes externes, i el volum de pacients pendents d’intervenció quirúrgica.

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

5. Continuar realitzant anàlisi de seguiment i avaluació per detectar les exces-
sives demores, les iniquitats territorials que es puguin produir i que permeti corre-
gir-ho.
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