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Comissió de salut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de telefonia 
mòbil a Cerdanyola del Vallès. Tram. 250-00366/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 158, 29; esmenes: BOPC 198, 18).

2. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona. Tram. 250-00367/12. Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 158, 31; esmenes: BOPC 198, 18).

3. Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Tru-
eta, a Girona. Tram. 250-00498/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 
33; esmenes: BOPC 246, 20).

4. Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de 
l’Institut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat. Tram. 250-00385/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 177, 55).

5. Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució variable pactada 
amb els treballadors sanitaris. Tram. 250-00398/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 182, 21; esmenes: BOPC 217, 18).

6. Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la xarxa pública 
de salut mental d’adults. Tram. 250-00395/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 182, 17; esmenes: BOPC 217, 17).

7. Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa pública de salut 
mental d’adults. Tram. 250-00396/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
182, 19; esmenes: BOPC 217, 17).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa pública de salut 
mental d’adults. Tram. 250-00397/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
182, 20; esmenes: BOPC 217, 18).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià - 
Gran Sol, de Badalona. Tram. 250-00407/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 189, 30; esmenes: BOPC 231, 84).
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10. Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona. Tram. 
250-00418/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 42;  
esmenes: BOPC 231, 85).

11. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol - 
Llefià, de Badalona. Tram. 250-00441/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 194, 22; esmenes: BOPC 231, 88).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
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, presenta la Proposta de resolució sobre els riscos per la salut de les 
antenes de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’afecció en el medi ambient i la salut que produeixen les ones electromagnèti-

ques ha estat font de debat i preocupació en aquests últims anys. Aquesta preocupa-
ció s’ha incrementat per emissions d’ones, com les infraestructures de telecomuni-
cacions sense cable (ones d’alta freqüència) i per altres instal·lacions (ones de baixa 
freqüència).

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) i la IARC (International Agency for 
Research on Cancer), institució depenent de la mateixa, han classificat els camps 
electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques 
d’alta freqüència a l’apartat de «possibles perjudicials per a l’ésser humà».

Aquesta situació ha motivat que institucions que vetllen pel medi ambient i per 
la salut hagin emès consells i realitzat sol·licituds sobre el tema. Així doncs, consta-
ten que els límits d’exposició als camps electromagnètics establerts per al públic són 
obsolets, ja que no han estat adaptats des de 1999 i declaren que no tenen en compte 
als col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nounats i nens i nenes.

En aquest sentit l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva re-
solució 1815 de data 27 de maig de 2011 declara: «S’ha d’aplicar el principi de pre-
caució quan l’avaluació científica no permet determinar el risc amb suficient cer-
tesa. Especialment, en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos 
especialment grups vulnerables com la joventut, nens i nenes, aspecte que podria 
generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si es fa cas 
omís de les alertes primerenques.»

L’Assemblea lamenta que, malgrat les crides al respecte del Principi de Pre-
caució i malgrat totes les recomanacions, declaracions i alguns avanços normatius 
i legislatius, hi hagi encara una falta de reacció davant els riscos sanitaris i medi-
ambientals coneguts o emergents i retards pràcticament sistemàtics en l’aprovació i 
aplicació de mesures preventives eficaces. Esperar que hi hagi nivells alts de prova 
científica i clínica abans de prendre mesures per prevenir riscos ben coneguts pot 
portar a costos econòmics i sanitaris molt elevats, com ha estat el cas amb l’amiant, 
la gasolina amb plom i el tabac.

A més, l’Assemblea assenyala que el problema dels camps o ones electromagnè-
tiques i les seves possibles conseqüències per al medi ambient i la salut guarda un 
evident paral·lelisme amb altres qüestions actuals com l’autorització de la comercia-
lització de medicaments, productes químics, pesticides, metalls pesats o organis-
mes genèticament modificats. En conseqüència, posa de relleu que la qüestió de la 
independència i la credibilitat dels experts científics és crucial per aconseguir una 
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valoració equilibrada i transparent dels possibles efectes negatius per al medi am-
bient i la salut humana.

I entre altres, emet els següents consells: 
1) Adoptar totes les mesures raonables per reduir l’exposició als camps electro-

magnètics i especialment a l’exposició dels nens/es i joves que pel que sembla corren 
major risc de tumors de cap.

2) Revisar la base científica de les normes d’exposició als camps electromagnè-
tics realitzada per la institució ICNIRP (International Commission on Senar-loni-
zing Radiation Protection), ja que té greus manques i que s’apliqui el principi ALA-
RA (As Low As Reasonably Achievable) en relació tant amb els efectes tèrmics i 
atèrmics com a biològics de les emissions o radiacions electromagnètiques.

3) Establir llindars de prevenció per a nivells d’exposició a llarg termini a les mi-
croones en totes les zones d’interior, de conformitat amb el Principi de Precaució, 
que no superin els 0,6 volts per metre.

A Espanya, però, no es compleix amb aquests criteris. La Llei General de Tele-
comunicacions no aplica el principi de precaució per a protegir la salut pública, i a 
més elimina la capacitat de les comunitats autònomes i dels ajuntaments per a inci-
dir en les llicències o criteris i condicions en matèria urbanística o mediambiental 
de les instal·lacions que generen camps electromagnètics.

Com a exemple, el cas de Cerdanyola del Vallès, on ni les protestes veïnals, ni 
les mocions aprovades pel consistori, ni les negociacions obertes amb les compa-
nyies telefòniques els darrers ans han permès aturar els projectes d’instal·lació de 3 
antenes de telefonia mòbil que poden afectar la salut de la població: una al carrer 
Pompeu Fabra, a escassos 20 metres d’una escola bressol municipal, una al carrer 
Renaixement, al barri de Serraparera, a 6 metres d’habitatges 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’adhereix a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parla-

mentària del Consell d’Europa.
2. Insta el Govern a estudiar les mesures per poder implementar les recomana-

cions de la dita resolució, amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents 
mesures preventives, per la salut de la població de Catalunya, especialment la més 
vulnerable davant els efectes indesitjats que exposa aquesta resolució

3. Insta el Govern fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a 
que reculli i apliqui les recomanacions de la Resolució 1815 en la legislació de te-
lecomunicacions, i la modifiqui també per a revertir l’atac que fa actualment a les 
competències urbanístiques i mediambientals dels municipis i les comunitats autò-
nomes.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 20060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20060)

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

1. S’adhereix a la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea, re-
visada l’any 2007.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Proposta d’esmena: Insta el Govern a avaluar les mesures que s’han dut a ter-
me per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 de la Unió Europea 
amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents mesures preventives, per la 
salut de la població de Catalunya, especialment la més vulnerable davant els efectes 
indesitjats que exposa aquesta resolució.

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

3. Insta els grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels Di-
putats a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a que avaluï les 
mesures que ha dut a terme per complir amb la Recomanació de 12 de juliol de 1999 
de la Unió Europea.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
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, presenta la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del 
nou Hospital Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Legislatura rere legislatura el Parlament de Catalunya reprodueix el debat de la 

necessitat de construir un nou edifici per a l’hospital públic de referència de Girona. 
Però legislatura rere legislatura el Govern segueix sense resoldre-ho. Mentrestant, 
l’edifici actual de l’Hospital Doctor Josep Trueta es degrada, afectant la qualitat del 
servei, i s’incrementa, any rere any, la necessitat d’abocar-hi pressupostos per a po-
sar pedaços a un edifici que no té futur.

Atès que Girona ha de continuar tenint un hospital 100% públic que serveixi de 
centre de referència territorial, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
considerem que ja és hora de deixar de perdre el temps, superar els localismes i po-
sar seny i decisió.

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

Proposta de resolució
1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-

jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
l’Ajuntament de Girona.

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a 
l’actual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a 
la unitat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc 
quirúrgic.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20057)

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

1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-
jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
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l’Ajuntament de Girona. Incentivar un consens entre els diferents agents polítics i 
sanitaris de la regió, amb especial èmfasi en el món local, per arribar a un acord 
que permeti arribar a la solució més adient per la ubicació del nou Hospital Trueta.                             

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

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a 
l’actual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a 
la unitat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc 
quirúrgic.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Josep Trueta, a Girona
250-00498/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat, Jorge Soler 

González, diputat, María del Camino Fernández Riol, diputada, Alfonso Sánchez 
Fisac, diputat, Héctor Amelló Montiu, diputat 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 el projecte de construcció del nou Hospi-
tal Josep Trueta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La construcció del nou Hospital Josep Trueta, a Girona, és una necessitat consta-

tada des de fa anys per a poder ampliar els serveis oferts i donar una millor atenció 
als ciutadans d’aquesta província.

Aquest projecte requereix del consens del sector sanitari del territori, de les en-
titats socials i dels diferents grups polítics amb representació, però el Govern no ha 
presentat encara el pla per a la construcció, ni ha decidit la ubicació ni ha fixat un 
calendari de les diferents fases que composen un projecte d’una gran complexitat 
com aquest.

Per poder posar en marxa definitivament aquest projecte, el Departament de 
Salut ha de presentar al més aviat possible el Pla funcional, amb el pla de serveis i 
professionals necessaris per a donar compliment, i decidir la ubicació definitiva del 
centre, decisió que ha de comportar l’adquisició dels terrenys i la redacció dels pro-
jectes de construcció.

La inacció del Govern està provocant l’allargament innecessari dels terminis 
d’un projecte que és vital per al desenvolupament del sistema sanitari de la província 
de Girona i la millora d’aquest servei per als seus ciutadans.

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) Presentar a la Comissió de Salut, abans de la finalització d’aquest any 2018, el 

Pla funcional per al projecte del nou Hospital Josep Trueta, donant compliment al 
compromís adquirit per la Consellera de Salut.

2) En base a les característiques determinades per aquest Pla i els criteris tècnics, 
i amb el consens necessari, decidir la ubicació definitiva del nou Hospital i garantir 
que estiguin redactats tant el projecte bàsic com l’executiu abans de la finalització 
del primer semestre de l’any 2019.

3) Incloure al pressupost per a l’exercici 2019 les partides necessàries destinades 
a l’adquisició dels terrenys d’ubicació del nou Hospital, si fos aquesta la necessitat, i 
a la redacció dels projectes per a la seva construcció.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, Jorge Soler González, 

María del Camino Fernández Riol, Alfonso Sánchez Fisac, Héctor Amelló Montiu, 
diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 26961 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26961)

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

1) Aprovar abans de la finalització del primer trimestre del 2019 el Pla funcional 
per al projecte del nou Hospital Josep Trueta, tal com s’estableix al Pla Estratègic 
de la Regió Sanitària Girona, i fer-lo arribar a la Comissió de Salut, donant com-
pliment al compromís adquirit per la conselleria de Salut.

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

De refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt
D’acord amb el Pla funcional de l’Hospital Trueta, elaborar i presentar la plani-

ficació en salut dels recursos d’atenció especialitzada a l’àrea interurbana de Giro-
na al llarg del 2019, i després iniciar l’elaboració de l’avantprojecte constructiu del 
nou Hospital Trueta.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els 
professionals de l’Institut Català de la Salut i els dels centres 
sanitaris del Siscat
250-00385/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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 l’equiparació retributiva entre els i les professionals de l’ICS i els dels centres 
sanitaris del Siscat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Cada any es produeixen episodis d’alta incidència de la grip a Catalunya i des de 

fa anys el Departament de Salut s’estableix el Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
(PIUC) com a programa de suport per fer front als increments de les demandes d’as-
sistència sanitària. Però en els darrers anys els serveis d’urgència a Catalunya s’han 
vist col·lapsats en episodis d’alta incidència de la grip, fet que demostra que el PIUC 
no ha aconseguit donar resposta a la situació.

Un dels grups de població que cada any està afectat és el col·lectiu dels i les pro-
fessionals de la salut, on tot i les recomanacions, l’índex de vacunacions preventives 
no arriba al 30%, el que fa que la grip tingui una àmplia incidència entre els i les 
professionals de la salut.

L’article 157 de la Llei General de la Seguretat Social estableix la malaltia pro-
fessional com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del 
treball que executa per compte aliena en les activitats que s’especifiquen en el qua-
dre aprovat i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que s’in-
diquen al quadre per a cada malaltia.

Hi ha virus i bactèries que estan vinculades a uns professionals determinats, ja 
que el seu contagi provoca automàticament la malaltia professional. El Reial Decret 
664/1997 estableix que si un professional sanitari es contagia de grip, s’ha de consi-
derar com a malaltia professional.

Des de fa un temps, l’ICS reconeix la grip com a malaltia professional, per tant 
quan es produeix la baixa laboral per grip s’abona la totalitat del sou. Però aquesta 
situació no es dóna pels professionals dels centres assistencials que formen part del 
Siscat.

Els sindicats han demanat en la negociació del conveni dels Centres concertats 
amb el Servei Català de la Salut (Siscat) que en els processos d’incapacitat temporal 
per malaltia comuna així com els derivats d’accident laboral o malaltia professional 
es contemplin, des del primer dia, fins al 100% de les retribucions fixes i periòdi-
ques que es percebien el mes anterior a aquell en el que va tenir lloc la incapacitat.

El no reconeixement de la malaltia professional suposa un esforç econòmic, que 
ha de sumar-se a les retallades que han patit els treballadors públics a nivell sala-
rial, a les diferencies salarials i al fet que la negociació de les tarifes d’enguany no 
permeten els mínims increments previstos pel personal de l’ICS. Tot això suposa un 
greuge comparatiu entre els professionals de la salut.

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 treballar per l’equi-

paració retributiva i de condicions laborals entre els i les professionals de l’ICS i els 
dels centres assistencials del Siscat.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució 
variable pactada amb els treballadors sanitaris
250-00398/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per al cobrament del 
total de la retribució variable pactada dels treballadors sanitaris, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya els treballadors sanitaris segueixen amb les retallades als seus sous 

des de fa molts anys. Les Direccions per Objectius (DPO) són un complement sala-
rial variable, que es percep si s’assoleixen durant l’any una sèrie d’objectius que han 
sigut prèviament pactats amb l’empresa. És un instrument de gestió que incentiva la 
millora contínua de l’organització.

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

A més a més, hi ha entitats que denuncien el gran component de subjectivitat que 
hi ha en el seu contingut, i que pot haver-hi casos on hi ha conflicte d’interessos que 
poden afectar als directius i als pacients. Per evitar-ho cal donar màxima transpa-
rència a tot el procés, tant pel que fa al seu contingut, al moment de la seva signatura 
i al compliment d’aquest.

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

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les Direc-

cions per Objectius (DPO) als treballadors.
2. Garantir que els objectius dels treballadors es signin al gener per tal que siguin 

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

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

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

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 22640 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22640)

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

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

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

2. Donar les directrius adients als òrgans de govern de les entitats del sector pú-
blic, als efectes que els objectius dels treballadors i treballadores siguin signats al 
gener per tal que siguin realment uns objectius anuals.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la 
xarxa pública de salut mental d’adults
250-00395/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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 les di-
ferències territorials d’accessibilitat a la xarxa de salut mental pública d’adults, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment l’activitat duta a terme als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) 

de la xarxa pública ve concertada pel CatSalut als proveïdors mitjançant contractes 
de  compliment d’activitat renovats anualment.

Segons les dades presentades a la Central de Resultats en Salut Mental de l’any 
2017, la mitjana de visites que reben els pacients anualment és de sis l’any. Aquesta 
mitjana inclou les visites de tots els professionals: psiquiatres, psicòlegs, infermers 
i treballadors socials.

Els pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia van generar una freqüència de visi-
tes anual de 13,4, havent disminuït 1 punt respecte l’any 2016. De la mateixa mane-
ra, hi van haver pacients amb freqüències de visites molt més baixes.

S’observen diferències rellevants al nombre de visites anuals que realitzen 
aquests pacients. La mitjana de visites anuals dels pacients amb trastorn mental 
greu va ser de 10,1 (9,1 en dones i 11,2 en homes), molt similar a la dels dos anys 
anteriors, però els valors oscil·len des de les 4,4 visites l’any del CSMA d’Urgell, les 
4,5 visites del CSMA de Balaguer o les 4,9 del CSMA de Segarra, fins a les 20,4 
del CSMA d’Amposta o les 20,2 del CSMA Martí i Julià. No obstant això, seria 
esperable que en pacients amb diagnòstics greus hi hagués menys variabilitat en el 
nombre de visites.

Això vol dir que els pacients amb malalties mentals greus atesos al CSMA de 
Balaguer només es visiten 4 vegades l’any de mitjana, que si haguessin viscut a un 
altre territori es podien haver visitat fins a 5 vegades més i que les diferències radi-
quen només en el lloc on viuen i en la disponibilitat de recursos del seu territori, no 
de les seves necessitats.

Demanem que l’activitat desenvolupada pels professionals de la Xarxa de Salut 
Mental s’adapti a les necessitats dels usuaris, i no només a la disponibilitat de recur-
sos del territori, així com que els contractes d’activitat del CatSalut amb els proveï-
dors s’ajustin a aquestes necessitats, assegurant l’equitat de l’accés als recursos per 
tots els ciutadans.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental a tots els usuaris d’acord amb les 

seves necessitats, independentment del territori on visquin, garantint l’equitat de 
l’accés als recursos.

2) Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat de CatSalut, l’equitat 
de l’accés als recursos a tots els usuaris de la xarxa de salut mental d’adults.
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3) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat.

4) Presentar un Projecte de Llei, abans de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment del que aquesta 
disposi.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22637 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22637)

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

2) Estendre, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat de CatSalut, l’equitat de 
l’accés als recursos a tots els usuaris de la xarxa de salut mental d’adults.

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

3) Revisar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat i ajustar-lo si cal.

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

4) Que el Departament de Salut tingui com una de les seves prioritats, la xarxa 
pública de salut mental.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00396/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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’aten-
ció a les famílies a la xarxa de salut mental pública d’adults, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment l’activitat duta a terme als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) 

de la xarxa pública ve concertada pel CatSalut als proveïdors mitjançant contractes 
de  compliment d’activitat renovats anualment.

Segons les dades presentades a la Central de Resultats en Salut Mental de l’any 
2017, la mitjana de visites que reben els pacients anualment és de sis l’any. Aquesta 
mitjana inclou les visites de tots els professionals: psiquiatres, psicòlegs, infermers 
i treballadors socials.

Els pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia van generar una freqüència de visi-
tes anual de 13,4, havent disminuït 1 punt respecte l’any 2016. De la mateixa mane-
ra, hi van haver pacients amb freqüències de visites molt més baixes.

Aquesta mitjana de visita inclou tant les visites psicoterapèutiques i psicoeduca-
tives individuals com l’atenció a les famílies, que al nostre medi són els principals 
curadors dels pacients amb trastorn mental sever.

Demanem que, dins dels contractes d’activitat del CatSalut amb els proveïdors, 
s’especifiqui la contractació d’activitat psicoterapèutica i psicoeducativa a les famí-
lies, assegurant que totes les famílies que actuen com a curadors rebin informació 
relativa al diagnòstic i necessitats dels seus familiars, sempre respectant la Llei Or-
gànica de Protecció de Dades (LOPD).

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental a les famílies dels usuaris amb se-

veritat clínica, definint programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicote-
rapèutic per a les famílies.

2) Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat del CatSalut, que les 
famílies de tots els pacients que són visitats a la xarxa de salut mental d’adults reben 
atenció psicoterapèutica i psicoeducativa.

3) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat.

4) Presentar un Projecte de Llei, abans de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment del que aquesta 
disposi.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 22638 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22638)

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

2) Avaluar la implementació del Programa Activa’t i revisar la incorporació a la 
cartera de serveis sanitaris i socials per a garantir que les famílies de tots els pa-
cients que són visitats a la xarxa de salut mental d’adults reben atenció psicoterapèu-
tica i psicoeducativa des dels serveis socials i sanitaris.

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

3) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa públi-
ca per tal que puguin dur a terme aquesta activitat en base a l’avaluació del Projecte 
Activa’t i la seva incorporació a la cartera de serveis socials i sanitaris.

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

4) Que el Departament de Salut tingui com una de les seves prioritats la xarxa 
pública de salut mental.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00397/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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’aten-
ció psicoterapèutica a la xarxa de salut mental pública d’adults, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment l’activitat duta a terme als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) 

de la xarxa pública ve concertada pel CatSalut als proveïdors mitjançant contractes 
de  compliment d’activitat renovats anualment.

Segons les dades presentades a la Central de Resultats en Salut Mental de l’any 
2017, la mitjana de visites que reben els pacients anualment és de sis l’any. Aquesta 
mitjana inclou les visites de tots els professionals: psiquiatres, psicòlegs, infermers 
i treballadors socials.

Els pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia van generar una freqüència de visi-
tes anual de 13,4, havent disminuït 1 punt respecte l’any 2016. De la mateixa mane-
ra, hi van haver pacients amb freqüències de visites molt més baixes.

Aquesta mitjana de visites inclou tant les visites psicoterapèutiques i psicoeduca-
tives individuals com grupals, posant de manifest que aquestes mitjanes estan molt 
lluny de les freqüències d’intervenció recomanades per les guies de pràctica clínica 
basada en l’evidència només per les intervencions psicoterapèutiques. Aquestes fre-
qüències de visita tenen en compte, com dèiem, tant les intervencions individuals, 
familiars i grupals, com les intervencions dutes a terme per psiquiatres, psicòlegs, 
infermers i treballadors socials, posant de manifest l’enorme inatenció de les neces-
sitats dels usuaris.

Demanem que dins dels contractes d’activitat del CatSalut amb els proveïdors 
s’especifiqui la contractació d’activitat psicoterapèutica ajustada a les recomanacions 
de les guies basades en l’evidència científica que han demostrat millora clínica.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental a les intervencions psicoterapèuti-

ques, d’acord amb les recomanacions de les guies de bona pràctica clínica basades 
en l’evidència científica.

2) Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat del CatSalut, que les 
intervencions psicoterapèutiques s’ajusten a aquests criteris.

3) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat.
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4) Presentar un Projecte de Llei, abans de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment del que aquesta 
disposi.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22639 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22639)

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

2) Revisar que els contractes del CatSalut recullin les intervencions psicotera-
pèutiques, d’acord amb el que es fixi a les carteres de serveis dels diferents disposi-
tius.

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

3) Revisar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat.

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

4) Que el Departament de Salut tingui com una de les seves prioritats la xarxa 
pública de salut mental.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución para la mejora de la gestión sanitaria del barrio de Llefià-Gran 
Sol, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde hace unos años la situación de la gestión sanitaria del barrio de Lle-

fià-Gran Sol es insostenible. Los usuarios del barrio han de ver como con frecuen-
cia las consultas están cerradas porque no se cubre a los profesionales ni las bajas, y 
la situación es mucho peor todavía durante las épocas estivales.

Son muchos los días que tienen que esperar para poder ser atendidos por su mé-
dico de cabecera. Además, cuando son derivados a otros centros sanitarios, la lista 
de espera es también muy larga.

Los vecinos, hartos de sufrir los recortes sanitarios en su zona, solicitan que se 
les dé una solución a estos problemas, viendo cómo va pasando el tiempo y las con-
sultas de la zona siguen igual.

Durante el mes de octubre de 2018 los vecinos han intensificado sus protestas, 
organizando una gran concentración el día 18 frente al CAP Gran Sol para visibili-
zar la problemática. Dicha protesta cuenta con el apoyo de muchas organizaciones y 
partidos políticos de la ciudad de Badalona.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Realizar un plan urgente para revertir los recortes sanitarios que se realizaron 

en el barrio de Llefià-Gran Sol y asegurar que la oferta sanitaria del barrio es la óp-
tima para ser atendidos con dignidad.

2) Reconocer el papel determinante que ha tenido el movimiento vecinal, organi-
zado a través de asociaciones de vecinos, en la mejora de nuestro sistema sanitario y 
en la consecución de servicios básicos para nuestros barrios y municipios.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, Dimas Gragera Velaz, 

diputados, GP Cs



CS 22
5 de desembre de 2019

21 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23903 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23903)

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

1) Garantir que l’oferta sanitària del barri de Llefià-Gran Sol és l’òptima per ser 
atesos correctament, aplicant els criteris socioeconòmics recollits a l’Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut comunitària.

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

2) Reconèixer el paper determinant que ha tingut el moviment veïnal, organitzat 
a través d’associacions de veïns, en la millora del nostre sistema sanitari del nostre 
país.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 19567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran 
Sol·llefià de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El CAP Gran Sol·llefià (ABS-7A) està situat en uns dels barris de Badalona amb 

l’índex de densitat demogràfica més elevat. Va entrar en funcionament al mes de ju-
liol de 2014 i dona servei a prop de 20 000 persones del barri de Llefià de Badalona.

La construcció de l’equipament sanitari va suposar una inversió de 7.891.676 eu-
ros, finançada a través d’un conveni plurianual amb l’Ajuntament de Badalona. Per 
fer possible l’obertura del centre, l’Ajuntament de Badalona va haver d’avançar una 
part del pressupost destinat a mobiliari per fer possible la seva entrada en funcio-
nament.

El centre presta atenció de medicina de família, infermeria, pediatria, treball so-
cial, activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut), aten-
ció i seguiment de les malalties agudes i cròniques, atenció i seguiment de la salut 
dels infants, atenció domiciliària, atenció odontològica, atenció a la salut sexual i 
reproductiva, activitats adreçades a la comunitat, atenció a la salut mental d’adults, 
atenció especialitzada de cirurgia general, digestiva, dermatologia i al·lergologia, i 
tots els tràmits i les gestions derivats de l’assistència.

La densitat demogràfica i la falta de recursos existents al CAP Gran Sol·llefià han 
provocat un col·lapse d’atenció que té com a conseqüència més directa i immediata 
una llista d’espera massa llarga de cara als veïns i veïnes del barri. Com a exem-
ple, el temps d’espera per una visita de medicina de família es d’aproximadament 
20 dies.

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 de la Generalitat a: 
1. Augmentar el número de professionals sanitaris al CAP Gran Sol·llefià i escur-

çar les llistes d’espera de forma immediata.
2. Garantir la cobertura de les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris 

amb caràcter prioritari i urgent.
3. Informar al Parlament de les mesures posades en funcionament en el termini 

de 2 mesos.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 23904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23904)

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

1. Dur a terme els esforços necessaris per tal d’establir un model organitzatiu 
que permeti atendre els usuaris amb excel·lència tenint alhora cura del dia a dia 
dels professionals.

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

2. Posar a disposició dels EAP els mitjans adequats per garantir la cobertura de 
les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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

Moreno 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 la millora de l’atenció sanitària al Cap Gran 
Sol - Llefià de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El CAP Gran Sol - Llefià de Badalona és l’equipament que presta assistència sa-

nitària al barri de Llefià de Badalona. Inaugurat l’any 2014, aquest Centre d’Atenció 
Primària té com a objectiu garantir l’assistència primària a unes 20.000 persones 
d’uns dels barris amb més densitat de població de la ciutat.

Des de la seva inauguració, el CAP Gran Sol - Llefià ha patit una manca de re-
cursos assistencials i de personal que han provocat el col·lapse del centre, provocant 
un augment molt notable de la llista d’espera per ser atès pel metge de família (amb 
una mitjana de 20 dies d’espera), també en les derivacions a altres especialistes o a 
altres centres sanitaris.

Aquesta davallada en la qualitat del servei és conseqüència, fonamentalment, de 
la manca en el cobriment de les baixes del professionals del CAP, els permisos, i de 
la no incorporació de nou personal sanitari.

La situació ha arribat a un punt insostenible que ha provocat, des del Govern de 
Badalona, la petició de trobada amb la consellera de Salut per tractar aquest tema i 
d’altres deficiències en l’atenció sanitària a la ciutat, però també la mobilització d’un 
important nombre d’entitats ciutadanes, com associacions de veïns, plataformes so-
cials i partits polítics.

El passat dia 18 d’octubre, centenars de persones es van concentrar davant el 
CAP Gran Sol - Llefià de Badalona per exigir solucions a la manca de personal sa-
nitari, atès que les llistes d’espera continuen sent inadmissibles i no s’han pres solu-
cions al respecte per part del Govern de la Generalitat.

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. Cobrir el 100% de les baixes i dels permisos dels i les professionals que hi 

treballen el CAP Gran Sol - Llefià, en un termini d’un mes a partir de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució.

2. Destinar tot el personal sanitari necessari al CAP Gran Sol - Llefià per asse-
gurar una atenció de qualitat.

3. Posar en marxa un Pla de Xoc al CAP Gran Sol - Llefià per reduir les llistes 
d’espera de forma significativa en un termini de 4 mesos.

4. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mantingui de for-
ma urgent una reunió amb l’Ajuntament de Badalona amb l’objectiu de revertir la 
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situació del CAP Gran Sol - Llefià i assegurar la inversió necessària per a la resta de 
recursos assistencials i sanitaris de la ciutat de Badalona.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23908 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23908)

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

1. Posar a disposició del EAP els mitjans adequats per garantir la cobertura de 
les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris.

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

3. Dotar de més recursos econòmics abans de finalitzar el 2019 per donar respos-
ta a les necessitats del moment.
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