
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CS 

COMISSIÓ DE SALUT 

Sessió 23. Dijous, 16 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. 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 pre
sentades (text presentat: BOPC 182, 17; esmenes: BOPC 217, 17). 

2. Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa pública 
de salut mental d’adults. Tram. 250-00397/12. Grup Parlamentari de Ciuta
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 182, 20; esmenes: BOPC 217, 18). 

3. Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Ca
nonja. Tram. 250-00426/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 189, 51; esmenes: BOPC 231, 86). 

4. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afec
tats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Tram. 250
00434/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 61; esme
nes: BOPC 231, 87). 

5. Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i 
educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. 
Tram. 250-00435/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
189, 62; esmenes: BOPC 231, 87). 

6. Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies. Tram. 250
00447/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 194, 31; esmenes: BOPC 231, 90). 

7. Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre. Tram. 250-00452/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 200, 67; esmenes: BOPC 242, 6). 

8. Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C. 
Tram. 250-00454/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 200, 70). 
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9. Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges. Tram. 250
00457/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 200, 73; esme
nes: BOPC 242, 7). 

10. Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències sanità
ries al Solsonès. Tram. 250-00472/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 206, 32; esmenes: BOPC 242, 8). 

11. Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Tram. 250-00478/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 40; esmenes: BOPC 
242, 10). 

12. Proposta de resolució sobre les llevadores. Tram. 250-00502/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 212, 38). 

13. Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 200-00008/12. 
Acord de la comissió sobre les compareixences 

13.1 Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Puig, secretari gene
ral del Sindicat de Metges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari 
de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01125/12. Grup Parlamentari So
cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.2 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació 
de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01126/12. Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.3 Proposta d’audiència en ponència d’Inma Vivar, responsable de sanitat 
privada de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01127/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.4 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Departament 
del Sector Públic de Salut de la Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivi
tat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352
01128/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la proposta. 

13.5 Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Figueroa, secretària 
general d’organització del Sindicat d’Infermeria - Satse, amb relació al Pro
jecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
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personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01129/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.6 Proposta d’audiència en ponència de Manel Farré Montañés, president 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatu
tari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01130/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.7 Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos Vila, presi
dent de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01131/12. Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.8 Proposta d’audiència en ponència d’Enric Mangas, president de la Unió 
Catalana d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01132/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

13.9 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01135/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

13.10 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Ge
neral de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01136/12. Grup Parlamentari de Ca
talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

13.11 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candida
tura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Cata
lunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersin
dical Alternativa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01137/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

13.12 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 352-01138/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

13.13 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat 
d’Infermeria - Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del com
plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut. Tram. 352-01139/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta. 

13.14 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de la Unió General de Treballadors a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de 
la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dossier CS 23 
16 de gener de 2020 

Tram. 352-01140/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.15 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de la Unió General de Treballadors al Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del com
plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut. Tram. 352-01141/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.16 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de Comissions Obreres al Consell d’Administració de l’Institut Català de la 
Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de pro
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 352-01142/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.17 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de Comissions Obreres a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivi
tat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352
01143/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.18 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
del Sindicat de Metges de Catalunya a la Mesa Sectorial de l’Institut Català 
de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 352-01144/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.19 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
del Sindicat de Metges de Catalunya al Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del com
plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut. Tram. 352-01145/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.20 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat 
d’Infermeria - Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del com
plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut. Tram. 352-01146/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.21 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candida
tura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de pro
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 352-01147/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.22 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01148/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 
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13.23 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatu
tari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01149/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

13.24 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabli
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01150/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.25 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabli
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01151/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.26 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01152/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.27 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01153/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.28 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabli
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01154/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.29 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabli
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01155/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.30 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01156/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.31 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01157/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.32 Proposta d’audiència en ponència de Lluís Bohigas, doctor en ciències 
econòmiques i empresarials, amb relació al Projecte de llei de restabliment 

5 



 

 

  

 

 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Dossier CS 23 
16 de gener de 2020 

del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01158/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.33 Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, ca
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01159/12. Grup Parla
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vota-
ció de la proposta. 

13.34 Proposta d’audiència en ponència de Judith Vall Castelló, experta en 
economia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari 
de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01160/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta. 

13.35 Proposta d’audiència en ponència d’Albert Carreras, economista i ex
secretari general d’Economia, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01161/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta. 

13.36 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei 
de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatu
tari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01162/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

13.37 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01163/12. Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

13.38 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01164/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta. 

13.39 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió Ge
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01165/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta. 

13.40 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 352-01166/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta. 

13.41 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
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Català de la Salut. Tram. 352-01167/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta. 

13.42 Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels serveis 
informàtics de l’Institut Català de la Salut que col·laboren en l’avaluació de 
les direccions per objectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01168/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta. 

13.43 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè de 
Bioètica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut. Tram. 352-01169/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta. 

13.44 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabli
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01170/12. Grup Parlamentari de Ciu
tadans. Debat i votació de la proposta. 

13.45 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01171/12. Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta. 

13.46 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unitat 
Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona 
Ciutat de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de resta
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01172/12. Grup Parlamentari de Ciu
tadans. Debat i votació de la proposta. 

13.47 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 352-01173/12. Grup Parlamentari de Ciu
tadans. Debat i votació de la proposta. 
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Punt 1 | 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, dipu
tada 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 diferències 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 mit
jançant 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 
visites anual de 13,4, havent disminuït 1 punt respecte l’any 2016. De la 
mateixa manera, 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 radiquen 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 disponi
bilitat de recursos del territori, així com que els contractes d’activitat del 
CatSalut amb els proveïdors 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:  
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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.
 

3) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa
 
pública 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, dipu
tada, GP Cs 


ESMENES PRESENTADES 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (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 
pública 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 2 | 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, dipu
tada 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’atenció 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 mit
jançant 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 
visites anual de 13,4, havent disminuït 1 punt respecte l’any 2016. De la 
mateixa manera, hi van haver pacients amb freqüències de visites molt més 
baixes. 

Aquesta mitjana de visites inclou tant les visites psicoterapèutiques i psicoe
ducatives 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 psico
terapèutiques. Aquestes freqüències 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, po
sant de manifest l’enorme inatenció de les necessitats dels usuaris. 

Demanem que dins dels contractes d’activitat del CatSalut amb els proveï
dors s’especifiqui la contractació d’activitat psicoterapèutica ajustada a les 
recomanacions de les guies basades en l’evidència científica que han demos
trat 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 psicotera
pèutiques, d’acord amb les recomanacions de les guies de bona pràctica clí
nica basades en l’evidència científica.
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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
 
pública 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, dipu
tada, GP Cs 


ESMENES PRESENTADES 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 22639) 

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

2) Revisar que els contractes del CatSalut recullin les intervencions psicote
rapèutiques, d’acord amb el que es fixi a les carteres de serveis dels dife
rents dispositius. 

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 
pública 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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Dossier CS 23 
16 de gener de 2020 

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori 
mèdic de la Canonja 

250-00426/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 19806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles 
Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parla
mentari 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’obertura del nou consultori mèdic de La Canonja, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius 

El mes de novembre de 2016 la Generalitat de Catalunya va anunciar l’inici 
de les obres del nou consultori mèdic de la Canonja. L’any 2010 
l’Ajuntament de la Canonja va donar els terrenys a la Generalitat de Catalu
nya i van signar un conveni amb la consellera de Salut per a la construcció 
del nou consultori mèdic. 

Les obres del nou consultori mèdic de la Canonja es van finalitzar fa mesos i 
l’equipament continua tancat a l’espera que el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de la Salut, el doti 
pressupostàriament i l’equipi tal com preveia. 

L’Ajuntament de la Canonja ha ofert al Departament de Salut avançar els 
recursos econòmics necessaris que permetin obrir aquest servei, però la Ge
neralitat ha refusat aquesta oferta de l’Ajuntament. 

La cronificació d’aquesta situació, agreujada per la retallada de mitjans hu
mans que any rere any pateix l’actual consultori durant l’estiu, que comporta 
el tancament per les tardes i el trasllat del servei de pediatria a Bonavista, 
suposa una greu afectació pels veïns del municipi, els quals no tenen el dret a 
gaudir d’una sanitat pública i de qualitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un 
calendari perquè l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja es porti a 
terme abans del primer trimestre de 2019. 
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Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018 

Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo 
Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 23905 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 23905) 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un 
calendari perquè l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja es porti a 
terme dins del primer trimestre de 2019. 
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Dossier CS 23 
16 de gener de 2020 

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció fami
liar als afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperac
tivitat 

250-00434/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 19994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, 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 
familiar als afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat 
(TDAH), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius 

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de 
caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit 
d’atenció, hiperactivitat i/o impulsivitat, que apareix abans dels 12 anys i en 
moltes ocasions està associat amb altres trastorns. Aquests símptomes solen 
traduir-se en dificultats en el rendiment escolar i disfuncions socials. 

Es calcula que la prevalença global del TDAH és de 5,29% en nens en edat 
escolar. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) en el període 
2014-2015, el 4,3% de la població de menys de 15 anys pateix un trastorn de 
la conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció. En l’Informe de la Central de 
Resultats en Salut Mental de l’any 2017 el 27% dels nens atesos als Centres 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) ha tingut aquest diagnòstic. 

Segons les dades de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de 
Salut de Catalunya, de l’any 2017, la mitjana de visites anuals als CSMIJ va 
ser de 6,3 (6,2 en nenes i 6,4 en nens), incloent les visites individuals, 
l’atenció a les famílies i les visites de tots els professionals: psicòlegs, psi
quiatres, infermeres i treballadores socials. 

L’any 2017 el percentatge de pacients dels CSMIJ que van fer com a mínim 
una visita de tractament familiar va ser del 41,2% (38,6% en nenes i 42,7% 
en nens), gairebé 5 punts percentuals menys que les visites efectuades durant 
l’any 2016. Això vol dir que gairebé el 60% de les famílies no han rebut ni 
tan sols una visita l’any, malgrat que són els cuidadors principals dels seus 
fills malalts. 

L’activitat psicoterapèutica i psicoeducativa a les famílies dels afectats per 
TDAH ha demostrat que s’aconsegueix una millora clínica si es fa amb la 
freqüència recomanada a les guies basades en l’evidència científica. Per tant, 
cal assegurar que als contractes d’activitat del CatSalut amb els seus proveï
dors s’especifiqui la contractació d’activitat psicoterapèutica i psicoeducativa 
a les famílies per a la totalitat de les famílies dels nens atesos als CSMIJ. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 


1) Definir programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèu
tic per a les famílies dels nens afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i
 
Hiperactivitat (TDAH).
 

2) Garantir l’accés als programes psicoeducatius i psicoterapèutics a les fa
mílies dels nens afectats pel TADH, d’acord amb les recomanacions de les 

guies de bona pràctica clínica basades en l’evidència científica. 


3) Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat del CatSalut, que 

les famílies de la totalitat dels pacients que són visitats a la xarxa de salut
 
mental infantojuvenil reben atenció psicoterapèutica i psicoeducativa. 


4) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa
 
pública per tal que puguin dur a terme aquesta activitat. 


Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018 


Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Blanca 

Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs
 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 23906 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 23906) 

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

2) Promoure el desenvolupament de programes psicoeducatius i psicotera
pèutics a les famílies dels nens afectats pel TADH, d’acord amb les recoma
nacions de les guies de bona pràctica clínica basades en l’evidència científi
ca. 

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

4) Revisar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa 
pública per tal que puguin dur a terme aquesta activitat i ajustar-lo si cal. 
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Dossier CS 23 
16 de gener de 2020 

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

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sa
nitari, social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat 

250-00435/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 19995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les necessitats en els 
àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats pel Trastorn per Dèficit 
d’Atenció i Hiperactivitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius 

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de 
caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit 
d’atenció, hiperactivitat i/o impulsivitat, que apareix abans dels 12 anys i en 
moltes ocasions està associat amb altres trastorns. Aquests símptomes solen 
traduir-se en dificultats en el rendiment escolar i disfuncions socials. 

Es calcula que la prevalença global del TDAH és de 5,29% en nens en edat 
escolar. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) en el període 
2014-2015, el 4,3% de la població de menys de 15 anys pateix un trastorn de 
la conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció. En l’Informe de la Central de 
Resultats en Salut Mental de l’any 2017 el 27% dels nens atesos als Centres 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) ha tingut aquest diagnòstic. 

Malgrat l’alta prevalença del TDAH, ens trobem davant d’una realitat social 
de desconeixement sobre el trastorn. En un estudi realitzat a Espanya amb 
l’objectiu de conèixer el grau de coneixement sobre el TDAH de la població 
general, només un 4% dels enquestats reconeixien el terme TDAH i un 33% 
considerava que el TDAH era conseqüència d’un entorn familiar o escolar 
desorganitzat. 

La manca de formació, informació i atenció sobre el TDAH té conseqüènci
es negatives directes sobre els pacients, els seus familiars, els seus amics i 
altres persones del seu entorn, que pateixen l’estigma, la insensibilitat i la 
manca de consideració cap al trastorn. 

Cal estudiar la situació dels nens i adults amb TDAH i les seves famílies a 
Catalunya per determinar les seves necessitats dins dels àmbits sanitari, soci
al i educatiu, amb l’objectiu de fer propostes de millora en l’accessibilitat als 
recursos que requereixen. 

Així mateix, es necessita una xarxa col·laborativa i canals de comunicació 
entre els referents de les Conselleries de Salut, de Treball, Afers Socials i 
Famílies i d’Ensenyament amb la Federació Catalana d’Associacions de 
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Familiars i Afectats pel TDAH, per garantir la disponibilitat coordinada dels 

serveis necessaris pels afectats.
 

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) Crear un grup de treball encarregat d’estudiar la situació dels nens i adults 
amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i les seves famí
lies a Catalunya, amb l’objectiu de determinar les seves necessitats dins dels 
àmbits sanitari, social i educatiu, i de fer propostes per a millorar l’acces
sibilitat als recursos que requereixen. 

2) Crear una xarxa col·laborativa i canals de comunicació entre els referents 
de les Conselleries de Sanitat, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’En
senyament i la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel 
TDAH. 

3) Difondre informació relativa al TADH i les necessitats de les persones 
que el pateixen i les seves famílies adreçada a centres sanitaris, de serveis 
socials i educatius de Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Blanca 
Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 23907 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 23907) 

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

1) Crear un grup de treball en el marc del Pla Integral d’atenció a les perso
nes amb Trastorns Mentals i Addiccions amb l’objectiu d’estudiar la situació 
dels nens i adults amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat 
(TDAH) i les seves famílies a Catalunya, amb l’objectiu de determinar les 
seves necessitats dins dels àmbits sanitari, social i educatiu, i de fer propos
tes per a millorar l’accessibilitat als recursos que requereixen. 

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

2) Mantenir la col·laboració i la comunicació entre els referents de les Con
selleries de Sanitat, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament i la 
Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH. 

Esmena 3 
GP Republicà (3) 
De modificació 

3) Difondre informació relativa al TADH i les necessitats de les persones 
que el pateixen i les seves famílies adreçada a la població de Catalunya. 
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudo
teràpies 

250-00447/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 20277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018 

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 esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En els darrers mesos hi ha hagut un augment de casos de pacients en situaci
ons crítiques degut a l’ús de pseudoteràpies. Aquest augment de casos ha 
provocat que el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) 
insti al Ministeri de Sanitat i als consellers de Salut de les comunitats autò
nomes a que es pronunciïn en contra d’aquestes pràctiques degut als proble
mes greus de salut que estan generant. 

El mes de setembre l’Associació per Protegir al Malalt de Teràpies Pseudo
científiques (Apetp) van enviar una carta oberta al Ministeri de Sanitat aler
tant contra la pseudoteràpies. A la carta oberta l’Apetp exigeixen al Govern 
que es faci complir la llei, que es protegeixin els drets del malalt i les seves 
famílies, ja que, segons l’associació, «les pseudociències s’estan convertint 
en una plaga que afecta les mateixes arrels del sistema de salut del país». 

L’Apetp denuncia que és necessari elaborar lleis i controls que evitin que 
alguns productes pseudocientífics, com és el cas de l’homeopatia, estiguin 
venent-se lliurement a les farmàcies, tot i no tenir cap eficàcia i atemptar 
contra els drets dels malalts. 

Aquestes pseudoteràpies s’adrecen a persones desesperades que han rebut un 
primer diagnòstic i no saben què fer. Són persones vulnerables, fàcils de 
convèncer i estafar amb un producte, que en el millor dels casos no té cap 
efecte, però que pot posar en perill la seva salut. 

El mes d’octubre la Generalitat de Catalunya va multar a l’Associació Dolça 
Revolució per promocionar diferents productes, algun d’ells il·legal a Espa
nya, com a remeis per la cura del càncer. A més, el Departament de Salut va 
obrir diferents expedients sancionadors a aquesta mateixa organització per 
publicitar tractaments que no tenen evidència científica. El Departament de 
Salut també ha obert expedient sancionador contra els organitzadors d’un 
conferència sobre l’autisme que es va celebrar a Balaguer el mes d’octubre 
de 2018 i en què es promocionava un producte declarat medicament il·legal i 
que estava prohibit des de l’any 2010. 

Les pseudoteràpies són pràctiques contràries a la ciència, la professió mèdica 
i als valors de la medicina i suposen una pèrdua d’oportunitats per als paci
ents que poden deixar de banda tractaments efectius i contrastats per 
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l’evidència científica. És per aquest motiu que les administracions públiques 
han de treballar per combatre les pseudociències, conscienciant a la ciutada
nia sobre els seus efectes i informant de què productes són eficaços per la 
seva salut i quins no ho són i les conseqüències perjudicials per la salut que 
poden tenir aquestes teràpies alternatives. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Elaborar un marc reglamentari específic i estricte que controli la pseudo
ciència i les pseudoteràpies, desenvolupant polítiques poc tolerants amb 
aquestes pràctiques. 

2. Elaborar diferents campanyes informatives que adverteixin dels riscos per 
a la salut que poden derivar-se de les pseudociències i les pseudoteràpies, i 
de les pràctiques sense evidència científica. 

3. Obrir expedient sancionador i denunciar, davant la fiscalia, les actuacions 
que puguin suposar un perill per a la salut pública. 

4. Acompanyar a les persones que han estat estafades per la pseudociència i 
per pseudoteràpies a denunciar aquestes casos, informant-los de les alterna
tives que poden tenir. 

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018 

Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 23909 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 23909) 

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

1. Exigir al govern de l’estat que elabori un marc reglamentari específic i 
estricte que controli la pseudociència i les pseudoteràpies, desenvolupant 
polítiques poc tolerants amb aquestes pràctiques. 

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

3. Actuar de manera immediata, com fins ara, quan es detectin actuacions 
que puguin suposar un perill per a la salut pública, adoptant totes les mesu
res previstes en la normativa vigent. 

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

4. Continuar informant, per part dels professionals de la salut, de les alter
natives terapèutiques que existeixen. 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 

250-00452/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 20556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles 
Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius 

L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre està passant un dels pitjors moments de la 
seva història per culpa de la greu manca d’inversió cronificada que pateix, en 
última instància responsabilitat del Servei Català de la Salut, que els darrers 
anys no ha abocat els diners necessaris per tenir un bon manteniment que 
garanteixi un servei adequat a la ciutadania de la zona, que a més no té cap 
altre alternativa sanitària. 

Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen ja greus mancances, que 
certament encara no estan afectant en excés la qualitat del servei per mor de 
la especial dedicació i esforç personal dels seus treballadors i treballadores. 

En els últims temps els diversos governs de la Generalitat s’han compromès 
a posar solució a la situació, i fins i tot en diferents ocasions han plantejat 
que la possibilitat que tenia més força era la creació d’una nova entitat, prò
pia de les Terres de l’Ebre, «Salut Terres de l’Ebre», des de la que es gestio
narien totes les infraestructures sanitàries ubicades en el territori ebrenc. 
També es van apuntar altres possibilitats, com la de que la Generalitat, a 
través del CatSalut, comprés l’empresa GECOHSA, empresa municipal de 
l’Ajuntament de Reus, que gestiona l’hospital comarcal de Móra d’Ebre, 
com a estratègia més senzilla i ràpida, per poder mantenir i garantir la gestió 
pública amb criteris de servei públic de l’hospital de Móra. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Que el CatSalut aprovi de manera immediata l’execució del pla d’inver
sions ja redactat per l’Hospital de Móra d’Ebre, amb la coresponsabilitat del 
CatSalut, d’acord amb els sindicats i la direcció del centre, convocant la 
comissió mixta de manera prèvia per acordar les concrecions i prioritats 
necessàries. 

2. Començar de forma prioritària les inversions que es determinin com a 
urgents conjuntament amb la representació de treballadors i treballadores i el 
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territori de l’Ebre, per tal de mantenir un correcte servei públic, i perquè la 
situació es trobi ja especialment malmesa i resulti especialment preocupant. 

3. Garantir que la gestió de l’hospital de Móra d’Ebre es farà des d’una enti
tat pública 100%, sigui de nova creació o no, amb presència directa del terri
tori de l’Ebre que gestiona i de la representació dels treballadors i treballado
res, i que aquesta entri en funcionament no més tard del proper 1 de gener de 
2019. 

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018 

Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo 
Rosique, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 25124 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.01.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 25124) 

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

1. Enllestir la programació pluriennal de les inversions que el CatSalut, fruit 
d’un treball d’anàlisi i priorització conjunt amb l’Hospital Móra d’Ebre, 
preveu pel centre per a la seva actualització i millora, tant de les ins
tal·lacions com del seu equipament. 

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

2. Executar, a través del CatSalut, les inversions planificades per a la millo
ra i actualització de l’Hospital Móra d’Ebre, per tal de mantenir un correcte 
servei públic. 

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

3. Garantir que la gestió de l’hospital de Móra d’Ebre es farà des d’una enti
tat pública 100%, sigui de nova creació o no, amb presència directa del terri
tori de l’Ebre que gestiona i de la representació dels treballadors i treballado
res, i que aquesta entri en funcionament al llarg de 2019. 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C 

250-00454/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 20953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018 

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 esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’Hepatitis C a Cata
lunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius 

L’hepatitis C és una infecció de caràcter crònic que, a llarg termini, és la 
primera causa de malaltia hepàtica greu, com ara la cirrosi i l’hepato
carcinoma. Aquesta malaltia té una taxa de mortalitat 4 vegades superior a la 
mortalitat del conjunt de la població catalana (40 versus 9,2 per 1.000 habi
tants). 

S’estima que l’1,2 % de la població de l’Estat s’ha infectat amb el VHC 
(unes 550.000 persones). El 50 % presenten el virus actiu (infecció crònica). 
El 60 % d’aquestes no estan diagnosticades, i, per tant, presenten un elevat 
risc de desenvolupar hepatitis i que la patologia posi en risc la seva vida. 
Actualment més del 95 % dels pacients que reben tractaments antivirals es 
curen. Per tant, el repte està en diagnosticar el gran nombre de persones que 
no saben que estan infectades. 

Segons dades de la Generalitat, a Catalunya s’han tractat gairebé 21.000 
persones afectades d’hepatitis C des de març del 2014 i actualment el trac
tament aconsegueix unes taxes de curació del 94%. 

El mes de maig de 2016, l’Assemblea Mundial de la Salut va adoptar la pri
mera Estratègia mundial del sector de la salut contra l’hepatitis vírica, 2016
2021. L’objectiu final és eliminar les hepatitis víriques com un problema de 
salut pública i el repte consisteix en reduir els casos incidents en un 90% i la 
mortalitat en un 65% fins l’any 20130 a nivell global. Aquesta estratègia 
també marca les mesures que s’han d’adoptar per part dels països fins l’any 
2030. Entre d’altres, les estratègies claus són la reducció de preus dels medi
caments i el finançament sostenible, el desenvolupament de sistemes d’infor
mació necessaris per a la vigilància de la malaltia i l’avaluació i adaptació 
dels programes d’eliminació de la infecció. 

El mes de juliol de 2018, la Consellera de Salut va anunciar que el Govern té 
l’eliminació de l’hepatitis C a Catalunya com a compromís polític. És per 
aquest motiu que va informar que el Govern aprovarà un pla de prevenció i 
control de l’hepatitis C a Catalunya. També va expressar el seu compromís 
per eliminar les hepatitis víriques com a un problema de salut pública mit
jançant el Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les 
Hepatitis Víriques (PCAVIHV). Segons la Consellera de Salut, aquest pro
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grama és l’òrgan de referència i de coordinació institucional que té com ob
jectiu planificar, impulsar, coordinar i avaluar les actuacions necessàries a 
Catalunya per disminuir i millorar l’atenció als afectats d’aquestes malalties 
infeccioses. En aquest sentit, la consellera va informar que tan sols en el 
primer semestre de 2018 ja s’han iniciat 3.556 tractaments d’hepatitis C. 

El diagnòstic primerenc pot prevenir problemes de salut derivats de la malal
tia i també la transmissió del virus. És per aquest motiu que els programes de 
prevenció i una estratègia de cerca activa de casos són tan importants. Però, 
per aconseguir l’eliminació de la hepatitis C és necessari tractar als pacients 
diagnosticats, també lluitar contra els reservoris del virus i donar la màxima 
informació possible per evitar pràctiques de risc de transmissió de la malal
tia. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Garantir que el futur pla de prevenció i control de l’hepatitis C a Catalu
nya es desenvolupin plans efectius per al diagnòstic, el tractament i la pre
venció de la malaltia amb l’objectiu d’aconseguir l’eliminació de l’hepatitis 
C a Catalunya abans de 2030, tal i com preveu l’estratègia mundial de la 
OMS. 

2. Garantir l’accés universal al tractament a totes les persones que han estat 
diagnosticades d’hepatitis C. 

3. Garantir el tractament integral de l’hepatitis C, incorporant el tractament 
psicològic en els casos que sigui necessari. 

4. Incorporar, en el futur pla de prevenció i control de l’hepatitis C a Catalu
nya, el seguiment posterior als pacients per controlar les possibles seqüeles 
que puguin aparèixer després del tractament. 

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018 

Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP 
PSC-Units 
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges 

250-00457/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 20957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de 
Fallois, diputat, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciu
tadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del 
CAP de Sitges, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius 

El servei d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Sitges, juntament amb el consultori del poble de Garraf, donava servei a una 
població de gairebé 30.000 habitants, la qual es pot triplicar en temporades 
d’estiu, caps de setmana i festivitats com el Carnestoltes i la Festa Major. 

El Departament de Salut va decidir l’any 2011 tancar el servei d’urgències 
nocturnes del CAP de Sitges, sense cap justificació prèvia, provocant que els 
habitants i visitants de la vila, en cas de patir una urgència, hagin de traslla
dar-se fins a l’Hospital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú o a l’Hos
pital Sant Camil de Sant Pere de Ribes per poder ser atesos. 

Conseqüentment, les farmàcies del municipi van decidir tancar en horari 
nocturn, provocant que no quedi cap farmàcia de guàrdia oberta en horari 
nocturn a tota la vila de Sitges, donat que no estan obligades per llei en cas 
de no haver-hi obert un CAP de guàrdia nocturn. 

Aquesta situació ha provocat que, en cas d’urgència nocturna, els usuaris 
hagin de traslladar-se en vehicles privats fins als esmentats centres de salut, 
donat que no hi ha un servei de transport públic en aquest horari entre el 
CAP i el centre de salut més proper, i també succeeix el mateix per traslla
dar-se a les úniques farmàcies de guàrdia que estan fora del municipi de 
Sitges. 

Així mateix, també l’any 2011 es va decidir tancar el consultori del poble de 
Garraf, el qual donava servei a aquest nucli urbà i des d’aleshores es va de
terminar des de la Conselleria de Salut que només donaria servei el segon 
divendres de cada mes, de 14 a 15 hores i cada divendres de 13 a 15 hores. 

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) Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP de Sitges, restablint el 
servei amb les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retalla
des, és a dir, 24 hores i 365 dies l’any, d’acord amb el que reivindiquen les 
associacions de veïns i les entitats socials del municipi. 
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2) Reobrir el consultori del poble de Garraf, en el mateix horari que prestava 
abans de l’any 2011 i en les mateixes condicions, per tal de garantir la pres
tació sanitària pública als veïns de Garraf. 

3) Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Sitges, el 
govern territorial de Salut, el Consorci Sanitari del Garraf i els representants 
dels treballadors i usuaris, les associacions de veïns i entitats de la vila per 
tal de vetllar per la qualitat dels serveis de salut a tot el municipi de Sitges. 

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de 
Fallois, Jorge Soler González, diputats, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 25125 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.01.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 25125) 

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

1) Garantir l’accessibilitat al servei d’atenció primària del municipi de Sit
ges, adaptat a les necessitats de la població. 

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

2) Estudiar la reobertura del consultori del poble de Garraf, en el mateix 
horari que prestava abans de l’any 2011 i en les mateixes condicions, per tal 
de garantir la prestació sanitària pública als veïns de Garraf. 

Esmena 3 
GP Republicà (3) 

De modificació i addició
 

3) Establir canals de diàleg i cooperació periòdics entre l’Ajuntament de 
Sitges i el Servei Català de la Salut per tal de conèixer les actuacions que 
s’estan desplegant i per identificar les necessitats de la població. 
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes defi
ciències sanitàries al Solsonès 

250-00472/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 21602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Dimas 
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 Proposta de resolució per millorar algunes deficiències sanitàries al Solso
nès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius 

A la comarca del Solsonès fa temps que els usuaris i els professionals de la 

sanitat es queixen de certes mancances que s’haurien de revisar i que afecten
 
a múltiples àrees. Per exemple, molts dies no hi ha pediatre i la llista d’es
pera fa que sovint als nens no se’ls realitza la revisió o la vacunació en el 

temps recomanat, o hi ha molèsties perquè les analítiques es realitzen en
 
cadires convencionals i també problemes d’accessibilitat per les aturades de 

l’ascensor que té avaries amb certa freqüència. 


Els professionals reivindiquen una millora en la xarxa d’internet per tal de 

no tenir interrupcions de connexió quan estan treballant en la història clínica,
 
que sovint els manca algun fàrmac a la farmaciola d’urgències o que els
 
ginecòlegs només poden implantar un DIU (dispositiu intrauterí) per sessió
 
per falta de material.
 

Totes aquestes qüestions repercuteixen directament en els pacients i en els
 
treballadors. 


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) Fer una anàlisi de les reclamacions que els usuaris de la zona estan realit
zant. 


2) Revisar el Pla de Recursos Humans per a disposar de pediatres, facilitant 

que les revisions i les vacunes es puguin realitzar en el temps indicat. 


3) Revisar la xarxa informàtica per a garantir una millor accessibilitat a la 

història clínica informatitzada. 


4) Revisar la dotació del material disponible a les urgències locals. 


5) Revisar els espais destinats a l’àrea d’atenció ginecològica, dotant-los 

d’un major nombre de dispositius intrauterins. 


6) Millorar la zona d’extraccions sanguínies, adquirint cadires pròpies per fer
 
de forma més adient les intervencions que es realitzen.
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7) Millorar o canviar els ascensors per evitar les reiterades aturades, facili
tant l’accessibilitat del centre. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 25126 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.01.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ, (REG. 25126) 

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

1) Revisar periòdicament les reclamacions que els usuaris de la zona realit
zin. 

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

2) Analitzar les necessitats i el rati de professionals d’infermeria pediàtrica i 
pediatres, i revisar la plantilla en cas que resultés necessari. 

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

4) Analitzar el material disponible a les urgències locals i augmentar-ne la 
dotació en el cas que resultés necessari. 

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

5) Analitzar els espais destinats a l’àrea d’atenció ginecològica, i ampliar-los 
en cas que es detectés la necessitat. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5) 
De supressió i addició 

6) Estudiar la possibilitat de millorar la zona d’extraccions sanguínies, ad
quirint cadires pròpies per fer de forma més adient les intervencions que es 
realitzen. 

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

7) Vetllar per tal que l’empresa encarregada del manteniment dels ascensors 
solucioni aquelles averies que es puguin donar i millora així l’accessibilitat 
del centre. 
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 

250-00478/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 21723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, 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 per 
enviar un representant al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius 

Novament Catalunya no ha estat representada al Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Ja són quatre vegades que la Conselleria deixa la 
cadira buida. 

En totes aquestes reunions es tracten temes que són d’especial importància 
sanitària. En aquesta darrera, per exemple, es van tractar els 26 punts de 
l’ordre del dia, entre altres, el pla nacional per abordar l’hepatitis C, el pla 
per abordar les pseudoteràpies, la priorització per incloure la mesura de glu
cosa en adults, el calendari vacunal i el càncer infantil. 

Hem consultat al Ministeri de Sanitat i l’assistència al Consejo pot ser dele
gada en qualsevol persona que el Govern decideixi per representar-los. 

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 assegurar 
l’assistència d’un representant català a totes les reunions del Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional de Salud, amb l’objectiu de garantir el millor 
servei sanitari als ciutadans de Catalunya i defensar els seus interessos en 
l’àmbit de la salut. 
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Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 25128 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.01.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ, (REG. 25128) 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a defensar el 
millor servei sanitari per la ciutadania de Catalunya i defensar els seus in
teressos en l’àmbit de la salut, en tots els espais de relació bilateral amb 
l’Estat que siguin necessaris. 
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Punt 12 | Debat i votació 


Proposta de resolució sobre les llevadores 

250-00502/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC 

Reg. 22391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María del Camino Fernández Riol, dipu
tada, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Lluís Guinó i Subirós, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del 
Grup Parlamentari Republicà, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup 
Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, 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 les llevadores, per tal que sigui substanciada davant la Co
missió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius 

En la seva compareixença davant la Comissió de Salut, la Vocalia de Lleva
dores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona va presentar 
als membres de la Comissió l’estudi que han realitzat i que constata la difi
cultat d’implementar a Catalunya els models d’atenció i cures que milloren 
els resultats perinatals i la satisfacció de les dones en relació amb el seu part, 
així com la infrautilització de les competències de les llevadores. 

L’estudi s’ha dut a terme entre 31 hospitals catalans i, segons el mateix, el 
40% dels hospitals de Catalunya no es troben en condicions d’oferir l’acom
panyament continuat, personal i integral de la dona per part de la llevadora 
durant el procés del part, un model conegut com One to One, que està reco
manat per les guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut i del 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), i que recomana 
que els centres promoguin l’atenció al part de baix risc preferiblement per 
part de la llevadora, sempre que es mantingui als límits de la normalitat. 

Existeixen diferents estudis, tots ells referenciats a les guies clíniques, que 
demostren que l’atenció durant l’embaràs, el part i el puerperi per part de les 
llevadores proporciona grans beneficis: disminueix la utilització d’analgèsia 
regional i episiotomia durant el part, augmenta la taxa de part vaginal espon
tani, les dones tenen una major sensació de control, així com una major taxa 
d’inici de la lactància materna sense incrementar els indicadors d’efectes 
adversos, ni complicacions perinatals, si són ateses per llevadores conegu
des. 
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Segons les últimes dades disponibles, de 2009, a Catalunya hi havia 31,6 
llevadores per cada 100.000 dones, mentre que la mitjana als països de 
l’OCDE és de més del doble, 69,8 llevadores per cada 100.000 dones (dades 
de l’informe de la situació de les llevadores a Espanya, FAME 2014). 

És necessari que els hospitals apostin per implantar unes ràtios adequades de 
llevadores, perquè només d’aquesta manera ens podem assegurar que les 
dones reben unes cures individualitzades i de qualitat durant el part. 

D’altra banda, existeix la infrautilització de les competències de les llevado
res. Els àmbits competencials més desenvolupats són les urgències i la sala 
de parts, però dins d’ells ens trobem que aquestes competències les estan 
desenvolupant altres professionals no formats específicament per a elles. 

Només trobem l’atenció de la llevadora a la planta de puerperis en un 36% 
dels hospitals enquestats, a pesar de la preparació i les recomanacions basa-
des en l’evidència que estan recolzades per models d’atenció liderats per les 
llevadores. A les consultes externes la presència de llevadores és minoritària. 

Les llevadores han de tenir una participació activa als programes d’atenció a 
la dona a totes les etapes de la vida, de salut sexual i reproductiva i de salut 
maternoinfantil. En aquests programes la llevadora afavoreix la normalitat 
en el procés fisiològic en l’atenció de l’embaràs, part i puerperi, a més de 
desenvolupar activitats de promoció i prevenció en salut sexual, reproductiva 
i en el climateri, d’acord amb les demandes de la societat i en el marc de 
polítiques globals de salut com la Estrategia del parto normal, aprovada pel 
Consell Interterritorial del Sistema de Salut, el novembre de 2007. 

Atès que la major part dels hospitals estan lluny del nombre de llevadores 
necessari per a implementar el model One to One, i atesa la manca de desen
volupament de les competències de les llevadores, es requereixen indicadors 
per al càlcul de les ràtios de llevadores que no només es centrin en el nombre 
de parts, sinó en les competències i activitats que poden realitzar. 

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1) Reconèixer l’esforç i la bona feina que estan fent les llevadores dels hos
pitals de Catalunya. 

2) En el marc del Fòrum de Diàleg Professional estudiar la necessitat de 
millorar les ràtios actuals de llevadores als hospitals i a l’atenció primària, i 
iniciar un pla de millora amb la informació obtinguda. 

3) D’acord amb les conclusions del Fòrum de Diàleg Professional, imple
mentar les mesures oportunes per implantar unes ràtios adequades de lleva
dores per assegurar les cures individualitzades durant el part, i en totes les 
competències i activitats que puguin realitzar. 
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4) Consensuar, junt amb les llevadores, l’establiment dels procediments i les 
situacions en què es pugui requerir la presència de la llevadora, com és 
l’atenció al part i la salut sexual i reproductiva de les dones. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María del Camino Fernández Riol, dipu
tada, GP Cs. Albert Batet i Canadell, portaveu; Lluís Guinó i Subirós, porta
veu a la CS, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares 
Tribó, diputada, GP ERC.  Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Es
carp Gibert, diputada, GP PSC-Units. Susanna Segovia Sánchez, portaveu; 
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP.  Xavier García Albiol, 
representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC 
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