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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els implants coclears
250-00176/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los implantes cocleares, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tener una audición lo más correcta posible es un elemento fundamental para la 

calidad de vida de las personas.
Cuando la persona con baja audición es un recién nacido, los déficits que puede 

ocasionarle son muy importantes y pueden condicionar el resto de su vida de forma 
permanente. Por ejemplo, si un recién nacido no dispone de una audición adecuada 
será incapaz de desarrollar el habla, aunque disponga de un aparato fonador íntegro, 
ya que el habla se desarrolla en edades tempranas a partir de la repetición de los so-
nidos que percibimos de las personas que nos rodean.

Además del habla, para un correcto desarrollo de otras características básicas 
para nuestro bienestar es fundamental disponer de la capacidad auditiva en ambos 
oídos. Sólo con una audición estereofónica se puede identificar la dirección desde la 
que procede el sonido, lo que será fundamental para nuestra seguridad en la vida di-
aria, por ejemplo, al cruzar una calle o conducir un vehículo. Además, una audición 
no estereofónica desde la infancia podría implicar una limitación para desarrollar 
un correcto sentido del equilibrio integrado en el espacio que nos rodea.

Resulta por tanto imprescindible que, en los casos de bebés a los que se les de-
tecte una baja audición, se proporcionen todas las ayudas técnicas disponibles, de 
forma bilateral cuando sea necesario, para minimizar las repercusiones que este dé-
ficit podría ocasionarles en su vida posterior.

Los implantes cocleares son una herramienta que ha demostrado su seguridad y 
eficacia, y está considerado como un procedimiento de bajo riesgo incluso en niños, 
que, junto con un adecuado tratamiento de logopedia, permite a estos niños superar 
su déficit con garantías.

Por lo tanto, carece de sentido que el sistema sanitario público catalán financie 
únicamente la intervención en uno de los dos oídos en los casos en los que el déficit 
es bilateral y operable.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, en las co-

berturas básicas del sistema sanitario público de Cataluña, la intervención bilateral 
mediante implante coclear, o el procedimiento que sea más adecuado, en los casos 
de niños con déficit auditivo bilateral en los que esta intervención esté indicada.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears 
bilaterals
250-00196/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 3690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la extensió dels implants coclears bilaterals, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Determinats tipus de sordesa causada per danys a l’oïda interna poden ser corre-

gits amb l’ús d’implants coclears (IC). L’implant coclear és un dispositiu electrònic 
que substitueix la funció de l’oïda interna i permet proporcionar senyals acústics al 
cervell.

Com que la implantació d’aquests aparells i el seu posterior manteniment són 
costosos, el finançament dels mateixos per part dels sistemes públics de salut ha es-
tat –i continua estant– molt estudiat per tal de garantir i assegurar que el cost-efec-
tivitat dels mateixos són assumibles pel sistema públic de salut.

Actualment, l’accés a l’implant coclear unilateral en el sistema públic de salut és 
generalitzat per a totes les persones que, clínicament són aptes. En canvi hi ha res-
triccions importants per als implants coclears bilaterals (ICB).

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (amb les diferents denominacions 
que ha tingut al llarg dels anys) va elaborar l’any 2006 un estudi sobre les indicaci-
ons clíniques dels implants coclears en infants i adults, el cost-efectivitat i criteris 
d’indicació. Posteriorment, el 2010 aquest estudi va ser revisat amb resultats sem-
blants: insuficient evidència de l’efectivitat i del cost efectivitat dels ICB en infants 
per limitacions metodològiques.

Estudis molt més recents, posen en evidència els avantatges dels ICB davant els 
unilaterals, entre els quals: 

L’ús de dos implants permet seguir converses amb menys esforç, la qual cosa és 
especialment important en infants en edat escolar.

La capacitat de comprensió i d’expressió dels infants és molt més rica que amb 
el ICU.

L’ICB permet situar l’origen del so, de manera que té repercussions en la segure-
tat de la persona i també en la integració a l’escola.

L’audició en ambients sorollosos i la facilitat per seguir converses de grups mi-
lloren el rendiment acadèmic dels infants amb ICB.

En cas d’avaria o esgotament de la bateria, l’infant pot continuar escoltant amb 
un únic implant en funcionament.

Finalment nous estudis de cost-efectivitat també estan demostrant la bondat dels 
ICB en infants.

Des de juliol de 2015, la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut, 
inclou els ICB tant en infants com en adults especialment en situacions d’hipoacúsia 
post infecciosa i de resultats pobres després del primer implant.

A Catalunya es segueix aquest criteri, el que provoca que infants amb hipoacúsia 
profunda d’origen congènit puguin quedar fora dels criteris. En canvi, són cada cop 
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més les comunitats autònomes que inclouen els ICB en infants, precisament, pels 
beneficis que comporta pel seu desenvolupament i rendiment escolar.

La majoria d’hipoacúsies infantils es donen en el primer any de vida sent majori-
tàriament congènites, de manera que el tractament amb ICB d’aquests infants signi-
fica millores molt substancials en la parla, el llenguatge i la comunicació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir en la xarxa de salut pública 

de Catalunya la generalització de la implantació d’ICB (sigui seqüencial o simulta-
ni) en infants menors de 14 anys sempre que sigui recomanable des del punt de vista 
clínic, amb independència de l’origen de la hipoacúsia.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8587)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir en la xarxa de salut pública 
de Catalunya la generalització de la implantació d’ICB (sigui seqüencial o simulta-
ni) en infants menors de 14 anys sempre que sigui recomanable des del punt de vista 
clínic, en els casos contemplats en la cartera de serveis.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant 
coclear
250-00477/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la lista de espera para recibir un implante coclear, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El implante coclear es un dispositivo médico-electrónico cuya función es suplir 

a la cóclea (o caracol, estructura situada en el oído interno) para minimizar la disca-
pacidad auditiva de su portador.

A diferencia de los audífonos, dispositivos externos que amplifican el sonido, el 
implante coclear requiere de una intervención quirúrgica para implantarlo de forma 
que pueda transferir directamente el sonido al nervio auditivo, que lo trasmitirá al 
cerebro, permitiendo así la audición.

Las intervenciones de implantes cocleares a cargo del Servei Catalá de la Salut, 
se realizan en tres hospitales del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de 
Catalunya (SISCAT), situados en municipios próximos entre sí del área metropoli-
tana de Barcelona.

Según los datos proporcionados por el Departament de Salut en respuesta a pre-
guntas de este diputado, mientras que a 31 de diciembre de 2017 en uno de estos 
hospitales había 3 personas en espera de intervención, en los otros eran 42 y 18 las 
personas que esperaban la misma intervención.

El tiempo medio de espera de los pacientes pendientes de realizar la intervención 
oscilaba entre los 13 días en uno de estos hospitales, hasta los casi ocho meses (234 
días) o los seis meses (187 días) en los otros hospitales.

El tiempo máximo de espera puede llegar a multiplicarse por 15 según el hospi-
tal (de 66 a 1048 días). Es obvio que el tiempo máximo que ha tenido que esperar 
una persona puede depender de muchos factores, en algunos casos dependientes de 
la situación individual del paciente que hayan aconsejado retrasar la intervención, 
pero las enormes diferencias entre los centros que realizan la intervención aconsejan 
tomar medidas para minimizarlas.

Se ha de tener en cuenta que en muchas ocasiones estas intervenciones se reali-
zan en niños, o bebés, y demorarlas más de lo absolutamente imprescindible puede 
repercutir en los resultados esperables con la intervención.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Establecer mecanismos de coordinación entre los centros hospitalarios del 

SISCAT que realizan implantes cocleares a cargo del Servei Català de la Salut, de 
forma que los pacientes susceptibles de recibir esta intervención no tengan que se-
guir en una lista de espera si pueden ser intervenidos en otro de los hospitales dis-
ponibles en la Xarxa.
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2) Implementar un plan para disminuir las desigualdades de acceso a los trata-
mientos de los pacientes que necesitan un implante coclear que mejore la lista de 
espera, y que sea presentado ante la Comissió de Salut en un tiempo máximo de 3 
meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25127 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25127)

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

1) Establir mecanismes de coordinació entre els centres hospitalaris del SISCAT 
que realitzen implants coclears en adults a càrrec del Servei Català de la Salut, de 
forma que els pacients susceptibles de rebre aquesta intervenció no hagin de seguir 
en una llista d’espera si poden ser intervinguts en d’altres hospitals disponibles en 
la Xarxa.

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

2) Implementar un pla per a disminuir les desigualtats d’accés als tractaments 
dels pacients adults que necessiten un implant coclear que millori la llista d’espera, 
i que sigui presentat davant la Comissió de Salut en un temps màxim de 3 mesos des 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics
250-00177/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la falta de professionals mèdics, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió de Salut o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la 17a Jornada d’Estiu de la Professió mèdica realitzada el juliol de 2017, es 

va plantejar el repte que afronta la professió mèdica en quant a la planificació de 
professionals, atès que més de 9.000 metges i metgesses es jubilaran en els propers 
10 anys. Representen un 28% dels metges i metgesses que actualment estan actiu, 
segons dades del Col·legi de Metges de Barcelona.

A l’Atenció Primària la situació és especialment greu en especialitats clau per 
al funcionament del sistema amb qualitat, com és la manca de pediatres. Es calcula 
que el 40% de les places de pediatria dels Centres d’Atenció Primària catalans estan 
ocupades per metges de família o de medicina general i, alhora, el Cat Salut reco-
neix que falten 1.500 metges de família a la primària a Catalunya.

En paral·lel, segons dades del Consell General de Col·legis de Metges, Catalunya 
és la Comunitat Autònoma líder de l’Estat en l’expedició de certificats d’idoneïtat 
per sortir a treballar fora d’Espanya, acumulant 726 certificats dels 3.200 dema-
nats a tot Espanya. De 2012 a 2016 més de 15.000 metges i metgesses han demanat 
aquest certificat a tot l’Estat.

En tot això hi afecten factors múltiples, però especialment, l’efecte provocat per 
la manca d’atractiu professional que han comportat les retallades sobre les condi-
cions laborals i professionals en el sector sanitari públic català. Com més es trigui 
a resoldre-ho, més greu serà el problema perquè la sobrecàrrega professional amb 
que han de treballar les persones que hi queden, empitjora encara més les condici-
ons de treball.

La manca de professionals de la medicina es contradiu amb el fet que som el 
tercer país del món amb més facultats de Medicina, 40 en total. Només ens superen 
Corea i Sudan.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un estudi que reculli la situació actual i la perspectiva a 10 anys de 

manca de personal mèdic en cada especialitat.
2. A partir d’aquest estudi, planificar un pla de mesures, amb objectius avalua-

bles, responsabilitats clares i dotació pressupostària, per a donar resposta a aquest 
problema. Aquest pla de mesures haurà d’incloure, com a mínim: 

a) millores de les condicions laborals i retributives dels i les professionals.
b) mesures d’incentivació i promoció de les carreres professionals dins del siste-

ma sanitari públic.
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c) vies d’agilització dels processos per a homologar les titulacions d’especialitats 
mèdiques cursades en països extracomunitaris.

3. Presentar aquest estudi i pla de mesures a la comissió de Salut en el termini de 
3 mesos des que s’aprovi aquesta resolució.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8584)

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

1. Elaborar un estudi demogràfic dels professionals de la medicina que analitzi 
les jubilacions en el període de 10 anys, analitzant cadascuna de les especialitats.

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

2. A partir d’aquest estudi, planificar un pla de mesures, amb objectius avalua-
bles que permetin donar resposta a les problemàtiques identificades i d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i supressió

3. Presentar aquest estudi i pla de mesures a la comissió de Salut en el termini 
de 3 mesos des que s’aprovi aquesta resolució i el pla de mesures sis mesos després 
de la presentació de l’estudi.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat 
pública
250-00178/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció de defensa del dret universal a la sanitat pública, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió de salut o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret 

a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat 
pública. L’article 25.1 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que 
tota persona té dret a l’assistència mèdica. El maig de 2012 el Comitè de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides va instar a fer que l’assistència 
sanitària abastés totes les persones residents en un territori, independentment de la 
seva situació administrativa.

La universalització de l’assistència sanitària no és només un deure ètic i moral 
ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris i de bona qua-
litat està documentat per informes i estudis que demostren que un millor accés a 
l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en benefici, so-
bretot, de les persones amb menys recursos. En aquest sentit, per assegurar que 
la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que aquest compti 
amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels valors que aporta 
d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats de la persona i la 
comunitat.

La cobertura universal de l’atenció sanitària ha estat i és un tret clau del siste-
ma de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat cons-
truït d’acord amb el consens i l’esforç col·lectiu de la ciutadania, els professionals i 
les institucions. Aquest és un element de cohesió social central del nostre estat del 
benestar.

L’any 2012 el govern del PP va reformar l’accés universal a l’assistència sanitària. 
A partir d’aquesta reforma l’accés a la targeta sanitària és a través de la cotització a 
la Seguretat Social i no a través de l’empadronament, com era fins aquell moment. 
Amb aquesta reforma es va excloure del sistema els estrangers sense permís de re-
sidència.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalit-
zació de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català 
de la Salut. Aquesta Llei tenia com a objectiu assolir definitivament la universalit-
zació de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català 
de la Salut, eliminar qualsevol desigualtat entre les persones residents a Catalunya i 
complir de manera efectiva amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i les normes internacionals de drets humans.
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El passat 23 de març, el consell de Ministres del Govern de l’Estat interposà un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la majoria d’articles de la llei d’universalització 
de l’assistència sanitària de Catalunya, 9/2017, del 27 de juny. La Ministra de Sani-
tat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha recolzat aquesta iniciativa ad-
duint que la llei «traspassa competències autonòmiques».

Posteriorment, el passat mes d’abril el Centre de Recerca en Economia i Salut 
(CRES) de la Universitat Pompeu Fabra ha publicat un estudi en què es demostra 
que la mortalitat ha crescut un 15% entre les persones sense papers a Espanya du-
rant els 3 anys següents a la reforma sanitària del 2012, que els va deixar fora de la, 
fins aleshores, assistència sanitària universal.

La Plataforma pel dret universal a la salut ha iniciat una petició a Change.org 
dirigida al Departament de Salut demanant que la Generalitat continuï garantint 
l’atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

Diferents associacions i entitats relacionades amb la salut ja s’han manifestat en 
contra d’aquesta interposició de recurs d’inconstitucionalitat. S’hi ha manifestat el 
Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, la Plataforma del dret universal a la salut, 
l’Associació d’entitats sanitàries i socials, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
l’Observatori DESC, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar les instruccions i ordres que siguin necessàries per a continuar garan-

tint l’atenció sanitària pública sense exclusions i sense facturació addicional a tota 
la ciutadania que viu a Catalunya 

2. Donar cobertura i seguretat jurídica a tots els professionals  sanitaris  que, 
en funció del seu deure d’atenció i el dret a l’objecció de consciencia, atenguin a tot-
hom, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

3. Recordar als Ajuntaments la seva obligació de facilitar els tràmits necessaris 
per a l’empadronament de tothom, per a garantir el dret a l’accés a la sanitat pública 
de tota la seva població.

4. Reclamar de nou al Govern de l’Estat la derogació del Reial Decret Llei 
16/2012 per vulneració del dret universal a l’atenció sanitària.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8585)

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

2. Continuar donant cobertura i seguretat jurídica a tots els professionals sanita-
ris que, en funció del seu deure d’atenció i el dret a l’objecció de consciencia, aten-
guin a tothom, sigui quina sigui la seva situació administrativa, tal com s’estableix 
la instrucció 8/2015 i resolució de 30 de setembre del servei Català de la Salut.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Recordar als Ajuntaments la seva obligació d’empadronar a les persones que 
resideixen habitualment en el seu municipi, per a garantir el dret a l’accés a la sanitat 
pública de tota la seva població.



CS 12
28 de març de 2019

Dossier 12

Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la vacunació
250-00189/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la vacunació a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les vacunes són la intervenció preventiva amb una relació cos-efectivitat més 

bona i salven cada any entre 1 i 3 milions de vides en tot el món. Segons la Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS), en els propers 10 anys les vacunes salvaren 25 
milions de persones. No obstant això, segons el Centre Europeu per a la Prevenció i 
el Control de les Malalties (ECDC), diversos països de la UE es troben davant brots 
de xarampió sense precedents i al ressorgiment d’altres malalties evitables per va-
cunació, donada la insuficient cobertura, que segueixen causant la mort de nens i 
adults en la Unió Europea (UE).

Segons dades del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties 
(ECDC), la incidència del xarampió continua augmentat en diferents països de la 
Unió Europea. Entre l’1 de març de 2017 i el 28 de febrer de 2018 es van notificar 
14.813 nous casos de xarampió. D’aquests casos, el 86% no s’havien vacunat. Les 
dades demostren que cada any al món, 2,7 milions de persones eludeixen el xaram-
pió gràcies a la vacuna. A més, el ECDC calcula que almenys 40.000 persones mo-
ren cada any a conseqüència de la grip, degut en part, a la baixa cobertura de vacu-
nació, ja que només el 34% dels majors de 65 anys es van vacunar contra la grip a 
la UE. Les dades indiquen que si els percentatges de vacunació continuen baixant, 
augmentarà el risc de que la pòlio pugui tornar a Europa.

A Catalunya, el passat mes d’abril l’Agència de Salut Pública de Catalunya  
(ASPCAT) va confirmar un brot de xarampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa. A data de 24 d’abril de 2018, hi havia 10 casos confirmats i 5 més de sospito-
sos, pendents de confirmació analítica.

Els experts alerten que les vacunes es perceben com antinaturals, es veuen com 
un cos estrany que s’introdueix en el cos, però en realitat, les vacunes el que fan és 
estimular les pròpies defenses del cos humà. Segons els experts, la vacunació és una 
de les mesures de salut pública més eficaç i rentable que s’han desenvolupat en el 
segle xx.

El passat mes d’abril, la Comissió Europea va demanar una major cooperació 
entre els països membres de la UE en la lluita contra les malalties evitables mitjan-
çant la vacunació.

Per fer front a la disminució de la vacunació, la Comissió Europea planteja actu-
ar en tres àrees: fer front a la reticència a vacunar-se i millorar la cobertura de vacu-
nes, desenvolupar polítiques de vacunació sostenibles i desenvolupar una coordina-
ció dins la UE i contribuir a la salut mundial. És per aquest motiu que la Comissió 
Europea proposa crear una Coalició per la Vacunació. Per una banda es tracta d’es-
tablir un calendari europeu de vacunació i una targeta electrònica vàlida en tots els 
estats. A més, es planteja crear un magatzem de vacunes virtual per evitar l’escasse-
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tat de vacunes en cas d’epidèmies, i una base de dades amb les reserves disponibles 
a cada país, que permeti reaccionar amb rapidesa davant qualsevol crisi.

En el món tan globalitzat en què vivim, amb l’augment dels viatges i la mobilitat 
internacional i amb una petita part de la població que no es vacuna, tornen a emergir 
malalties infeccioses vacunables que pràcticament estaven eliminades. És per aquest 
motiu que és molt important reforçar les campanyes i les polítiques de vacunació.

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. Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació i refor-

çar les polítiques de vacunació del Govern, especialment pels col·lectius vulnerables.
2. Formar part de la Coalició Europea per la Vacunació proposada per la Comis-

sió Europea.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el consum d’opioides
250-00191/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

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 
el consum d’opioides a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els medicaments opioides són analgèsics molt eficaços per combatre el dolor, i 

estan indicats, principalment, per al tractament del dolor agut de moderat a greu, 
especialment en casos postoperatoris i dolor oncològic, mentre que el seu ús per al 
dolor crònic no oncològic és controvertit.

Als Estats Units l’abús i l’addicció als fàrmacs opioides ha derivat en una greu 
crisi de salut pública que ha generat una elevada alarma social, amb la mort de més 
de 100 persones per dia per sobredosi d’opioides. Aquesta crisi va començar a mit-
jans dels anys 90 i s’ha intensificat notablement en els darrers 10 anys. L’any 2018 
l’Organització de les Nacions Unides ha cridat l’atenció del món en relació a aquest 
greu problema de salut pública 

L’augment del consum d’opioides ha mobilitzat al Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya per prevenir el seu abús. L’augment del consum d’aquests fàrmacs que 
s’ha observat en països desenvolupats s’ha relacionat amb un increment de casos de 
dependència, abús, intoxicacions i morts per sobredosi.

És per aquest motiu que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha ela-
borat un document de posició amb recomanacions adreçades als professionals per 
facilitar l’ús adequat dels fàrmacs opioides i prevenir així possibles casos d’abús o 
addicció. L’informe mostra que en els anys 2012-2016 el consum d’opioides ha aug-
mentat un 45%, degut tant al consum d’opioides febles com forts. A més, les dades 
mostren que el creixement encara no s’ha estabilitzat. Per això, el Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya proposa que es prescriguin els fàrmacs opioides amb 
especial cura, amb un control estricte i només en els casos indicats, ja que l’addicció 
és un dels efectes secundaris dels opioides majors. A més, s’ha percebut que en els 
darrers anys s’ha constat un canvi en l’ús dels opioides i actualment s’està generalit-
zant el seu ús per al dolor crònic no oncològic.

Els indicadors d’alerta a Catalunya continuen sense experimentar un creixement 
que generi alarma, tot i això és necessari preveure possibles canvis i evitar un aug-
ment en l’abús d’aquests fàrmacs.

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. Realitzar un estudi sobre el consum d’opioides a Catalunya, conjuntament amb 

el Consell de Col·legis de Metges i les societats científiques adients, i presentar els 
resultats d’aquest estudi davant la Comissió de Salut del Parlament abans del maig 
de 2019.
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2. Elaborar, d’acord amb els resultats de l’estudi realitzat sobre el consum d’opioi-
des, un protocol-guia pels professionals de la salut que permeti una major prevenció 
i contenció de l’ús dels fàrmacs opioides.

3. Fer una campanya ciutadana informativa per conscienciar sobre el risc d’ad-
dicció que generen aquests fàrmacs.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

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

Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor 
crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis
250-00288/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’abor-
datge multidisciplinar del dolor crònic no oncològic en els pacients amb prescripció 
d’opiacis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El dolor és un símptoma d’alta prevalença que afecta la qualitat de vida dels pa-

cients que el pateixen. Segons l’enquesta de salut de Catalunya de 2014, el 31% de la 
població major de 15 anys pateix algun tipus de dolor (23,9% dels homes i el 37,8% 
de les dones). Aquest percentatge augmenta amb l’edat.

Els analgèsics opioides són fonamentals per al tractament dels dolors agut, qui-
rúrgic i crònic d’origen oncològic. El més controvertit és el seu paper en el tracta-
ment del dolor crònic no oncològic –com el mal d’esquena o el dolor muscular i de 
les articulacions–, que és on més ha augmentat la prescripció d’aquests fàrmacs. En 
l’última dècada, l’ús d’opioides forts ha crescut a Catalunya per l’envelliment de la 
població i pel fet que les guies clíniques els van començar a recomanar en persones 
grans per evitar els antiinflamatoris, pel risc cardiovascular i gastrointestinal; «però 
ha de ser en dosis baixes i sota control estricte. I el model americà no controla», in-
sisteix Montes.

A Catalunya, els números mostren un augment sostingut en la prescripció d’opi-
oides. Segons dades del CatSalut, el percentatge de pacients que prenen opioides ha 
passat del 0,89% el 2011 a l’1,37% el 2016, significant un augment del 54% en sis 
anys. En el cas dels opioides d’acció ultraràpida, l’increment ha sigut del 65%.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha elaborat un document de po-
sició amb recomanacions adreçades als professionals per facilitar l’ús adequat dels 
fàrmacs opioides i prevenir així possibles casos d’abús o addicció. L’informe mostra 
que en els anys 2012-2016 el consum d’opioides ha augmentat un 45%, i d’entre les 
seves recomanacions es destaca la necessitat d’implementar estratègies multimo-
dals, integrals i multidisciplinàries.

A l’any 2016, el Departament de Salut va editar una Guia Clínica per l’abordatge 
multidisciplinar del dolor crònic no oncològic. L’objectiu d’aquestes recomanacions 
és disposar d’un document marc per a un tractament més eficaç i eficient del dolor 
crònic no oncològic en els diferents territoris, a fi de millorar els resultats clínics i 
la qualitat de vida dels pacients.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar un estudi sobre el grau d’aplicació de l’enfoc multidisciplinari en els 

casos de dolor crònic no oncològic a Catalunya, especialment en el col·lectiu de pa-
cients als quals se’ls prescriuen fàrmacs opioides, amb la participació del Departa-
ment de Salut, el Consell de Col·legis de Metges i les societats científiques adients, i 
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presentar els resultats d’aquest estudi davant la Comissió de Salut del Parlament en 
el termini màxim de nou mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta.

2. Ajustar els continguts dels contractes del CatSalut al model d’abordatge mul-
tidisciplinari del dolor, derivat de l’estudi previ, tenint en compte el nombre d’hores 
de professionals necessaris de cada especialitat a cada territori segons el volum de 
població atesa, la seva complexitat, el tipus d’intervenció terapèutica requerida i la 
seva durada i freqüència.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16785)

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

1. Realitzar un estudi sobre l’aplicació del model d’atenció al dolor crònic no 
oncològic a Catalunya, especialment en el col·lectiu de pacients als quals se’ls pres-
criuen fàrmacs opioides, amb la participació del Departament de Salut, el Consell 
de Col·legis de Metges i les societats científiques adients, i presentar els resultats 
d’aquest estudi davant la Comissió de Salut del Parlament en el termini màxim de 
nou mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta.

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

2. Ajustar els continguts dels contractes del CatSalut al model d’abordatge mul-
tidisciplinari del dolor, si així ho determina l’estudi previ, tenint en compte el nom-
bre d’hores de professionals necessaris de cada especialitat a cada territori segons 
el volum de població atesa, la seva complexitat, el tipus d’intervenció terapèutica 
requerida i la seva durada i freqüència.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de 
l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet
250-00194/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat, Di-

mas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució per millorar algunes deficiències de l’Hospital de l’Esperit Sant de 
Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma ha tingut una llarga trajectòria 

d’adaptació als reptes que demandava la ciutadania de la zona, amb un bon model 
d’assistència integral basat en una institució sense afany de lucre i amb aliances es-
tratègiques territorials, que van impulsar la integració de l’atenció especialitzada. 
En arribar la crisi econòmica, l’hospital va realitzar dos expedients de regulació 
d’ocupació que van laminar una part del personal. En l’actualitat, coincidint amb la 
celebració del centenari de la seva inauguració i del desè aniversari del nou hospital, 
s’ha marcat reptes com la transparència, el creixement sostenible, la satisfacció dels 
usuaris, la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania, per citar-ne alguns.

Així mateix, en un hospital que dóna cobertura a unes 225.000 persones, no 
s’aprofiten en l’actualitat la totalitat dels llits hospitalaris, amb una ocupació efec-
tiva que acostuma a ser de 93 llits dels 165 possibles, encara que hi hagi pacients a 
urgències pendents de ser ingressats. No es cobreix mai la capacitat màxima de les 
unitats de curta estada i això provoca que hi hagi, per costum, pacients ingressats 
a urgències. Això es pot veure clarament en casos com l’acumulació de més de 20 
pacients a urgències amb aquestes característiques els dilluns, sense que hagi cap 
justificació estacional ni epidèmica, mentre no s’aprofita una bona part de les plantes 
que hi estan dedicades.

Per altra banda, hi ha queixes de pacients que han d’esperar fins a 12 i 14 hores 
per ser atesos a urgències, una situació que, segons el comitè d’empresa, no és una 
qüestió puntual.

També hi ha dèficits de personal com, per exemple, els de radiologia, que han 
minvat de cinc radiòlegs a dos en els darrers mesos, manca d’oncòlegs per la marxa 
no coberta per maternitat d’una especialista, i d’altres.

Totes aquestes qüestions repercuteixen directament en els pacients i en els tre-
balladors.

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. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 

de Gramenet a optimitzar l’eficiència assistencial de l’hospital per evitar derivacions 
a altres hospitals. En aquest sentit, s’instarà a realitzar un pla funcional que dotarà 
de recursos de personal suficients per no deixar vacants.
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2. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramenet a realitzar, en el termini màxim de sis mesos, un pla funcional que im-
plementi solucions per evitar la fuga de talent de l’hospital.

3. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramenet a realitzar un pla per disminuir el temps d’espera dels pacients que han 
de ser atesos a urgències. Així mateix, el pla inclourà solucions que evitin que hi 
hagi pacients pendents d’ingressar a planta durant dies als passadissos d’urgències, 
especialment havent-hi llits buits a l’hospital.

4. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramenet a millorar les instal·lacions destinades als pacients d’urgències, en es-
pecial la sala d’espera, realitzant un pla de confort.

5. Requerir al Govern de la Generalitat a presentar en aquesta comissió, en un 
termini màxim de sis mesos, aquests plans i la evolució de les mesures aprovades 
en aquesta resolució.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, Dimas 

Gragera Velaz, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8586)

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

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de 

Gramenet a continuar desplegant les mesures necessàries per optimitzar l’eficiència 
i al qualitat assistencial de l’hospital.

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

3. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramenet a continuar implementant mesures per disminuir el temps d’espera i 
millorar el confort dels pacients que han de ser atesos a urgències, en el marc del 
Pla estratègic 2017-2022.

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

4. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramenet a continuar millorant les instal·lacions destinades als pacients d’ur-
gències, d’acord amb l’establert al Pla estratègic 2017-2022.

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

5. Requerir al Govern de la Generalitat a presentar en aquesta comissió, abans 
de finals d’any, l’evolució de les mesures aprovades en aquesta resolució.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl More-

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sanitat pública, universal i de qualitat ha estat una de les conquestes més im-

portants de les que configuren el nostre Estat del Benestar. No només ha garantit el 
dret a la salut, a la vida i a la nostra dignitat, sinó que ha contribuït de valent en el 
desenvolupament econòmic, social i comunitari del nostre país.

Assegurar un sistema públic de salut és assegurar la igualtat d’oportunitats de 
tots i totes.

La salut està influenciada per nombrosos determinants i el 20% dels factors d’in-
cidència tenen a veure amb l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció sanitària (30% 
amb conductes relacionades amb la salut, 40% entorn socioeconòmic i 10% entorn 
físic). Està constatat que els factors socioeconòmics i demogràfics d’una població 
estan relacionats amb les desigualtats en salut les quals es tradueixen en dificultats 
en l’accessibilitat al sistema i en una mortalitat més elevada.

Per tant garantir l’accessibilitat al sistema sanitari és imprescindible per tal de 
millorar i mantenir un bon estat de salut de la població.

En els darrers anys, les retallades pressupostàries en salut, així com l’increment 
de les privatitzacions, han posat en perill la qualitat assistencial. Avui dia són els i 
les professionals de la sanitat pública els i les garants de la qualitat en l’atenció, però 
necessitem recuperar la inversió d’anys anteriors per mantenir la suficiència del ser-
vei, la reducció de les llistes d’espera i la inversió necessària en els nostres centres 
hospitalaris.

Santa Coloma de Gramenet, no ha estat aliena a aquestes retallades. El municipi 
pertany a la Regió Sanitària de Barcelona (Inclou els municipis de les comarques 
de l’Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental i, a Barcelona, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Hor-
ta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sar-
rià-Sant Gervasi). Té sis Centres d’Atenció Primària de Salut i un hospital comar-
cal de referència, la Fundació Privada de l’Esperit Sant (d’ara en endavant FHES). 
A més, compta amb la referència de l’Hospital Germans Trias i Pujol (d’ara en en-
davant HGTiP) quant a l’atenció sanitària especialitzada que no s’ofereix a l’FHES.

Abans de la darrera reordenació territorial del sistema sanitari i coincidint amb 
la crisi econòmica, la flexibilitat en l’atenció especialitzada va quedar molt limitada 
per part dels hospitals de referència. Per a les persones que viuen a Santa Coloma 
de Gramenet va quedar reduïda a la FHES, de manera que una persona ja no pot 
adreçar-se a l’HGTiP si ho desitja. Aquesta manca de flexibilitat fa que en cas d’ur-
gències ateses per una ambulància, tot i tenint historia clínica a l’HGTiP, no puguin 
portar a la persona a aquest hospital. Es porta a la FHES i en funció de la seva valo-
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ració es deriva a l’HGTiP. Tanmateix, si una persona es ingressada d’urgències (sen-
se ambulància) a l’HGTiP una vegada estabilitzada es derivada a la FHES. Aquest 
fet sol desorientar molt a les famílies i a vegades també suposa una major vulnera-
bilitat en la persona malalta que no pot decidir.

No podem obviar que durant els darrers anys l’HFES ha hagut de prendre mesu-
res que sens dubte han incidit tant en les condicions de treball dels i les professionals 
com en les llistes d’espera per a l’atenció especialitzada.

Per tal de cercar una bona atenció per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de 
Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament ha aprovat vàries mocions al Ple Munici-
pal que concreten els aspectes de millora de l’atenció sanitària a la ciutat. Existeix 
un consens molt ampli quant a la necessitat d’ampliar la referència hospitalària a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, ja que compta amb serveis especialitzats no dis-
ponibles a l’Hospital de l’Esperit Sant.

Des de l’Ajuntament també s’ha dinamitzat un grup de treball tècnic per fer un 
seguiment de les llistes d’espera de l’atenció especialitzada i l’atenció primària de 
salut i s’han pres mesures de reorganització i optimització dels recursos.

Tot i així, existeixen dues febleses relacionades amb els factors següents: la co-
bertura sanitària de la població es pública quasi al 100%, cada vegada la població 
està més envellida i amb problemàtiques de salut complexes i cròniques, encara les 
llistes d’espera no responen a les necessitats que la població expressa de manera 
reiterada.

Un altre element que cal incorporar com una dificultat d’accessibilitat al sistema 
de salut son les diferents prestacions de la Targeta sanitària individual(TSI, els ni-
vells de cobertura). Les persones beneficiàries son aquelles que son assegurades o 
beneficiaries de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organis-
me que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut. Aquest 
element fa que persones vulnerables quedin fora del sistema i que la seva cobertu-
ra sanitària no cobreixi les serves necessitats aspecte que fa que els serveis socials 
municipals destinin recursos a donar suport a les necessitats d’atenció farmacèutica 
i d’altres prestacions.

Per altre banda, la millora d’alguns dels serveis que avui dia es donen a l’Hospi-
tal de l’Esperit Sant (pediatria, cardiologia, entre d’altres) contribuiria a oferir a la 
ciutadania una atenció de qualitat. Com a eix complementari de l’atenció sanitària 
al territori, ja s’ha demanat al Servei Català de la Salut (CatSalut) la implementació 
d’un Centre d’Atenció d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Aquest recurs com-
plementaria l’atenció sanitària al territori i descongestionaria les atencions a nivell 
de la FHES. Igualment caldria un treball a nivell comunitari que incorporés l’edu-
cació sanitària de la població amb la participació de les entitats locals amb l’objec-
tiu d’empoderar a la població en la gestió de la seva pròpia salut i aconseguir un ús 
adequat dels recursos al territori (el propi sistema és un sistema complex).

En definitiva, volem un sistema sanitari centrat en la persona i que doti la ciu-
tadania d’autonomia, criteris i elements per poder participar en la gestió de la seva 
pròpia salut. Aquest és un repte pendent de la sanitat pública per garantir l’eficàcia i 
eficiència dels recursos sanitaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar la referència hospitalària a l’Hospital Germans Trias i Pujol per a la 

ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Flexibilitzar la derivació de les ambulàn-
cies d’urgències.

2. Dotar al municipi d’un CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària) que 
ofereixi una atenció de qualitat a aquelles persones amb malalties cròniques que ne-



CS 12
28 de març de 2019

Dossier 22

cessiten observació mèdica temporal, afavorint així la reducció de les situacions de 
col·lapse als hospitals.

3. Dotar d’una Unitat de Cures Intensives a la Fundació Hospitalària de l’Esperit 
Sant així com de dos boxs més de RCP.

4. Dotar de servei de pediatria neonatal pels naixements que tinguin lloc a la 
FHES així com una UCIN per les necessitats que es puguin donar.

5. Cobrir les baixes i substitucions dels i les professionals de pediatria, família i 
especialistes que atenen en l’Atenció Primària de Santa Coloma de Gramenet, amb 
immediatesa.

6. Portar a termes les accions necessàries per reduir les llistes d’espera tant en 
metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15379 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15379)

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

1. Garantir l’atenció hospitalària pública de qualitat de la ciutadania de San-
ta Coloma, a través de l’Hospital de l’Esperit Sant i l’Hospital Germans Trias, de-
penent del problema de salut del pacient, assegurant l’atenció en el dispositiu més 
adequat.

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

2. Dotar al municipi d’un CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària) que 
ofereixi una atenció de qualitat a aquelles persones amb malalties cròniques que 
necessiten observació mèdica temporal, afavorint així la reducció de les situacions 
de col·lapse als hospitals, si els criteris d’ordenació de l’atenció continuada i urgent 
establerts al PLANUC així ho determinen.

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

3. Garantir l’atenció de qualitat a la població que requereixi els serveis de cures 
intensives a través de la coordinació entre l’hospital Germans Trias i l’Esperit Sant.

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

4. Garantir la qualitat de l’atenció maternoinfantil de la població de Santa Colo-
ma a través de l’aliança entre l’Hospital Germans Trias i l’Esperit Sant.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

5. Assegurar la qualitat i l’accessibilitat a l’atenció primària que rep la ciutada-
nia de Santa Coloma, a través de la coordinació entre els diferents centres sanitaris 
del municipi.

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

6. Portar a termes les accions necessàries per reduir les llistes d’espera tant en 
metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques.

Continuar implementant les accions necessàries per reduir el temps d’espera tant 
per a visites a metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves 
diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
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