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Sessió 14, dijous 2 de maig de 2019

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Familiars d’Alzheimer de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la Federació i les seves activitats. Tram. 356-00332/12. Xavier Quinquillà Du-
rich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Gemma Espigares Tribó, del Grup 
Parlamentari Republicà, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Mar-
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Vidal Arago-
nés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

2. Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines de farmàcia. 
Tram. 250-00209/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 95, 14; esmenes: 
BOPC 133, 29).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la recepta elec-
trònica. Tram. 250-00210/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 95, 15; 
esmenes: BOPC 133, 29).

4. Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Insti-
tut Català de la Salut i el Siscat. Tram. 250-00232/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 106, 34; esmenes: BOPC 153, 13).

 (*) En cas que s’aprovi la sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Familiars d’Alzheimer de Catalunya perquè informi sobre la Federació i les seves activitats (tram. 356-
00332/12), la presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà l’ampliació de l’ordre del dia per a subs-
tanciar la compareixença com a punt 2 de l’ordre del dia.
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Dossier 2

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

Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines 
de farmàcia
250-00209/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, David Mejía Ayra, 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 la dis-
pensació d’urgència a les oficines de farmàcia, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les oficines de farmàcia reben diàriament sol·licituds per part de pacients de dis-

pensació de medicaments que requereixen de recepta mèdica però sense aportar-la.
El motiu de no presentar la prescripció acostuma a ser l’oblit o la pèrdua, i en 

nombroses ocasions es tracta de medicació que el pacient pren com a part del seu 
tractament habitual.

El sistema sanitari hauria de poder donar resposta a aquestes situacions, amb la 
implicació dels farmacèutics i el seu criteri professional, i utilitzant les potencialitats 
de la recepta electrònica.

Al Regne Unit, el National Health Service (NHS) especifica que, en cas d’emer-
gència, el farmacèutic estableix legalment un procediment per dur a terme la dis-
pensació, en funció de l’avaluació de la situació. A d’altres països, com els Estats 
Units d’Amèrica, també hi ha en marxa mecanismes per permetre aquest tipus de 
dispensacions.

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 establir un proto-

col per part de la conselleria de Salut en què s’especifiqui, en cas d’emergència, un 
procediment per dur a terme per part del farmacèutic la dispensació oportuna en 
funció de l’avaluació de la situació de l’usuari.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6427; 9006 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6427)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Que el Departament de Salut, iniciï els treballs per la modificació de la Llei 
29/2006 de 26 de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i productes sani-
taris, per actualitzar-la i per poder recollir aquests i altres supòsits en que els farma-
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cèutics haurien d’estar habilitats per dispensar els medicaments que es requereixin, 
en absència de recepta mèdica física.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9006)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-
vern de l’Estat a estudiar la modificació del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medica-
ments i productes sanitaris, per tal d’incloure, si s’escau, la dispensació d’urgència a 
les oficines de farmàcia per part del farmacèutic en funció de l’avaluació.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la 
recepta electrònica
250-00210/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, David Mejía Ayra, 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 la millo-
ra de la funcionalitat de la recepta electrònica, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un percentatge elevat de les visites als serveis d’Urgències dels hospitals està re-

lacionat amb un ús incorrecte dels medicaments. Aquest fet provoca també saturació 
dels Centres d’Atenció Primària.

L’accés, pautat i limitat, a la carpeta de salut del pacient per part del farmacèutic 
o a la seva e-recepta permetria el control i millora de la presa de la medicació pres-
crita i detectar quan no se la pren, reduint riscos de salut.

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 ressaltar visual-

ment quan s’introdueix un nou medicament al Pla Terapèutic del pacient, per tal que 
el  farmacèutic pugui detectar millor la introducció del nou fàrmac, aconseguint  
que les intervencions d’aquest professional sanitari pugui tenir un correcte consell 
farmacèutic sobre l’ús del medicament, així com les recomanacions sobre el seu ús, 
la seva utilitat i els efectes secundaris o interaccions que puguin derivar, i la possi-
bilitat de comprovació que el pacient es pren el medicament.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9007 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9007)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les eines 
de suport que disposen els farmacèutics comunitaris en el moment de la dispensació 
de medicaments i productes sanitaris, per tal de facilitar la detecció de nous tracta-
ments prescrits i millorar l’adherència al tractament dels pacients, d’acord amb el 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Sis-
cat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Entre els anys 2010 i 2016 el Servei Català de la Salut va reduir en un 37% com 

a mitjana global el pressupost destinat a la inversió en tecnologia i material sanita-
ri, inclosa la reparació dels edificis dels centres de salut. Des de l’any 2011 aquesta 
inversió està congelada i el Govern no ha augmentat el pressupost destinat a la reno-
vació del material sanitari. Es va passar de 356 milions d’euros l’any 2010 a 227 mi-
lions d’euros l’any 2016. L’any 2017 el Departament de Salut tenia previst recuperar 
un 9% de la inversió que es va perdre, molt lluny del 37% retallat.

L’any 2017 Metges de Catalunya (MC) va qualificar de molt delicada la situació 
que pateixen els centres sanitaris públics a causa de l’obsolescència dels seus apa-
rells quirúrgics i de diagnòstic, la majoria dels quals no es renoven des de fa 10 anys.

Els equipaments sanitaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) han estat els més 
afectats per aquestes retallades. La capacitat per renovar quiròfans, equips d’anestè-
sia o de llits es va retallar un 57% l’any 2016 respecte el 2010.

En el darrer any, només s’han produït les substitucions dels equips de radioterà-
pia que han estat finançades per la Fundació de Amancio Ortega. El que es coneix 
com els «zaratrons». O el quiròfans de Mitsubichi o Cellex.

Més enllà de les aportacions de grans equipaments, és necessari la renovació 
i reposició del material quotidià al temps que s’ha de garantir l’equitat territorial.

El president de la Generalitat, en el seu discurs d’investidura del dia 14 de maig 
de 2018, va afirmar que a Catalunya s’han de fer inversions en tecnologia sanitària 
i en infraestructures.

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 una diagnosi de l’estat de material tecnològic, dels aparells quirúr-

gics i de diagnòstic, dels centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), de totes les àrees bà-
siques de salut.

2. D’acord amb el mapa que sorgeixi de l’estudi realitzat sobre el material tecno-
lògic, aparells quirúrgics i de diagnòstic, dels centres sanitaris, elaborar un pla de 
necessitats, indicant els índexs de renovació i reposició d’aquest material.

3. Fer una previsió plurianual de la cobertura de les necessitat que se’n derivin 
dels estudis anterior.
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4. Presentar a la Comissió de Salut l’esmentada previsió en un període no supe-
rior a tres mesos.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15380 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15380)

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

1. Encarregar al CatSalut l’elaboració d’un informe per a determinar i quantifi-
car les necessitats que tenen els centres del SISCAT per a poder afrontar el mante-
niment i la reposició del seu equipament.

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

A partir de l’aprovació del pressupost 2019 i de la concreció dels recursos dis-
ponibles, d’acord amb les conclusions a què arribi l’informe esmentat en el punt 
anterior, iniciar els treballs per tal de dissenyar i consensuar, amb tots els actors 
implicats, un escenari pluriennal per a la renovació i actualització de l’equipament 
tecnològics dels centres del SISCAT.

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

4. Presentar a la Comissió de Salut en un termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta resolució els resultats de l’anàlisi de situació de l’equipament tecnològic 
dels centres del SISCAT i les línies estratègiques per a l’abordatge de la seva reno-
vació.
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