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Sessió 16, dijous 4 de juliol de 2019

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure. 
Tram. 250-00259/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 118, 75).

2. Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m». Tram. 250-00289/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 126, 86; esmenes: BOPC 164, 23).

3. Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per al trac-
tament de casos de mort perinatal. Tram. 250-00305/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 136, 73; esmenes: BOPC 171, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a 
persones amb discapacitat. Tram. 250-00310/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 136, 79; esmenes: BOPC 171, 10).

5. Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant du-
rant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. Tram. 
250-00315/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 136, 85; esmenes: 
BOPC 171, 11).

6. Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de l’Hospital 
Sant Joan, de Reus. Tram. 250-00317/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
140, 9; esmenes: BOPC 171, 11).

7. Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per a inter-
vencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a dones 
transsexuals. Tram. 250-00318/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 140, 10; esmenes: BOPC 171, 12).

8. Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. Tram. 250-00328/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 140, 21; 
esmenes: BOPC 171, 12).

9. Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat. Tram. 
250-00337/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 25; 
esmenes: BOPC 186, 16).
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10. Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern. Tram. 250-
00338/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 26; 
esmenes: BOPC 186, 16).

11. Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’es-
pecialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts. Tram. 250-00339/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 26; esmenes: BOPC 
186, 17).

12. Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària. 
Tram. 250-00348/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 37; esmenes: 
BOPC 186, 17).

13. Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del 
CAP Esparreguera. Tram. 250-00361/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
148, 14; esmenes: BOPC 186, 18).

14. 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).

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Sa-
lut sobre el procés per a constituir BarnaClínic en una fundació. Tram. 354-00127/12. 
Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Sa-
lut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla 
nacional d’urgències i atenció continuada. Tram. 354-00128/12. Assumpta Escarp 
Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 de l’Estra-
tègia nacional d’atenció primària i salut comunitària. Tram. 354-00129/12. Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Volem Signar  
i Escoltar davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes dels infants 
sords per a fer servir la llengua de signes en l’àmbit sanitari. Tram. 356-00447/12. As-
sumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença d’Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de 
Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el reconeixe-
ment de la categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria. 
Tram. 356-00452/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió 
de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública 
a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. 
Tram. 356-00468/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

21. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del ser-
vei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya. Tram. 356-00469/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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22. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant 
la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil 
a Catalunya. Tram. 356-00470/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

23. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis 
i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00471/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

24. Sol·licitud de compareixença d’Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats 
del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00472/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció 
Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00473/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d’Or-
denació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposi-
ció de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00474/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

27. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i Participació da-
vant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya. Tram. 356-00475/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

28. Sol·licitud de compareixença del director general de Professionals davant la Co-
missió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Ca-
talunya. Tram. 356-00476/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

29. Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, 
davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del ser-
vei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya. Tram. 356-00477/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

30. Sol·licitud de compareixença d’Assumpta Ricart, gerent de l’Àrea d’Atenció Sani-
tària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni 
sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de crea-
ció del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00478/12. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

31. Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es 
posicioni sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00479/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.
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32. Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable d’Avaluació de 
les Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del ser-
vei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya. Tram. 356-00480/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sa-
nitària de l’Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre  
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00481/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

34. Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la 
Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposi-
ció de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00482/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

35. Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió 
sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposi-
ció de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del  Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00483/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

36. Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió 
sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni so-
bre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00484/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

37. Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni so-
bre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00485/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

38. Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya. Tram. 356-00486/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

39. Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatu-
tari de l’Institut Català de la Salut. Tram. 356-00487/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

40. Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. Tram. 202-00040/12. Nomenament de  
la ponència (text presentat: BOPC 244, 49).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode 
anticonceptiu Essure
250-00259/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les afectades pel mètode anticonceptiu Essure, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mètode anticonceptiu definitiu Essure és un anticonceptiu no hormonal, en 

forma d’espiral, que s’instal·lava a les trompes, sense necessitat d’intervenció qui-
rúrgica ni hospitalització ni cap tipus d’incisió. La seva col·locació es feia de forma 
ambulatòria, sense anestèsia, i en pocs minuts.

S’introduïa a través de la vagina i pel coll de l’úter fins a arribar a les trompes. 
Les fibres (PET), que és un dels seus components, produeixen una inflamació en les 
trompes i una cicatrització posterior que fan que aquestes quedin segellades. Es com-
prova aquesta obstrucció passats 3 mesos mitjançant una radiografia o ecografia, i 
si el procés s’ha realitzat satisfactòriament, la dona queda esterilitzada per complet.

La comoditat i simplicitat del mètode va fer que durant anys fos recomanat com 
a alternativa real a la lligadura de trompes, com a mètode anticonceptiu definitiu  
i irreversible.

Amb els anys, però, s’ha evidenciat que no era un mètode tan innocu com sem-
blava.

Els components d’Essure, segons el prospecte del propi fabricant (Bayer) són: 
níquel, titani, iridi, acer innoxidable, or i plata –quant a components metal·lics–  
i polímers i fibres PET –quant a no metàl·lics

La corrosió del Nitinol (aliatge de níquel i titani) i l’alliberament del níquel al 
torrent sanguini, pot provocar una reacció sistèmica (com es va evidenciar al  33è 
Congrés de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, celebrat l’any 2015 
a Bilbao). D’altra banda, l’exposició continuada a metalls pesants pot desenvolupar 
una hipersensibilitat que afecta el sistema immunitari, hormonal i neurològic, patint 
seqüeles de per vida. Aquestes informacions, lamentablement, són desconegudes 
per a molts i moltes facultatives i facultatives.

Més d’un miler de dones a tot Espanya han acabat descobrint que tots aquells 
símptomes que patien i que els seus metges no sabien diagnosticar es devien a haver 
desenvolupat al·lèrgia a un o més metalls de la composició o bé per hipersensibilitat 
a aquests metalls. S’han agrupat en una plataforma d’afectades (la Plataforma Lliu-
res de Essure) per a defensar els seus drets, reclamar reparació i demanar mesures a 
les autoritats sanitàries, especialment en tres sentits: 

– informació per a les dones que tenen un dispositiu Essure implantat sobre els 
efectes secundaris que poden patir

– informació per als i les professionals del sistema sanitari per a que puguin 
diagnosticar amb celeritat i eficiència, en cas que es trobin amb un cas com el d’elles

– i protocols sanitaris per a que s’extregui, si s’escau, aquest dispositiu amb se-
guretat i de forma correcta, ja que els implants poden haver migrat o fins i tot poden 
trencar-se
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El dispositiu anticonceptiu Essure està actualment retirat del mercat, des del se-
tembre de 2017. Però les conseqüències per a part de les dones que el tenen implan-
tat continua sent una realitat.

Amb la voluntat d’evitar que a Catalunya, cap més dona amb un implant  d’Essure 
hagi de patir el periple mèdic que moltes altres dones han patit ja quan viuen les 
conseqüències d’una al·lèrgia o hipersensibilitat als components d’aquest implant, i 
se les sotmet a proves mèdiques molestes i innecessàries, se les tracta amb medica-
ció inconvenient, o se les sotmet a intervencions múltiples per a extreure l’implant 
perquè la primera no ha estat feta seguint un protocol segur.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que: 
1. Informi, en el termini màxim d’un mes, els grups parlamentaris i la plata-

forma lliures d’Essure de la xifra de dones implantades a Catalunya i del nombre 
de dones que ja han estat intervingudes per a extreure’ls aquest dispositiu anticon-
ceptiu.

2. Informi totes les dones de qui té constància que tenen implantat un dispositiu 
Essure dels efectes secundaris que poden patir i d’on dirigir-se per a tenir més in-
formació si tenen dubtes al respecte.

3. Informi els i les professionals mèdics de primària així com les i els gine-
còlegs, al·lergòlegs, digestius, llevadores i radiòlegs sobre què és l’Essure, sobre el 
Vademècum del fabricant i sobre la possible relació de certes simptomatologies amb 
 al·lèrgies desenvolupades als components d’aquest dispositiu.

4. Elaborar i difondre entre tots els serveis de ginecologia del SISCat un protocol 
clínic o guia de retirada segura de l’Essure per a la dona que acudeixi a una consulta 
per problemes amb aquest dispositiu.

5. Treballar amb la Plataforma Lliures d’Essure la informació a difondre tant 
a les dones implantades com als professionals, així com els protocols de retirada.

6. Estudiar des dels serveis jurídics del Departament la possibilitat de presen-
tar una reclamació legal a l’empresa Bayer per a reclamar-li compensació per les 
 despeses derivades pels efectes secundaris no informats que aquest dispositiu ha 
generat als pressupostos públics de la sanitat a Catalunya. Lliurar als grups parla-
mentaris les conclusions d’aquest estudi.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP



CS 16
4 de juliol de 2019

7 Dossier

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

Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
250-00289/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Tar-
geta Cuida’m, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La Targeta Cuida’m és una targeta sanitària que permet la identificació de les 

persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques clíniques especí-
fiques, necessiten una atenció diferenciada en la seva relació amb els professionals i 
els serveis sanitaris. En aquest context estan incloses les persones amb diagnòstic de 
demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn 
de conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat 
intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autis-
ta (autisme) i/o que pateixin alguna malaltia minoritària cognitiva de base genètica 
en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

L’objectiu d’identificar de manera immediata a aquestes persones amb la TSI Cui-
da’m és permetre una atenció amb un tracte més adequat i personalitzat, facilitar 
el seu acompanyament per part de familiars o altres persones a les visites, l’atenció 
urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulància, sempre que ho permeti 
la situació clínica, i afavorir la seva relació amb els professionals.

Els objectius de la Targeta Cuida’m són: 
– Millorar l’atenció, oferint una atenció més adequada a les seves necessitats es-

pecífiques.
– Millorar la identificació per part dels equips assistencials de les necessitats 

d’una atenció especial, adequar el temps que dediquen a la consulta i donar facilitats a  
l’hora de fer consultes, ja sigui per telèfon o internet.

– Pel que fa al transport sanitari, permet una atenció més personalitzada i també 
facilitats d’accés a l’hospital de referència en demandes de transport sanitari urgent 
al SEM.

– Si el centre disposa d’espai, se n’adeqüen d’específics per a l’atenció i, sempre 
que es pugui i d’acord criteris mèdics, es redueix el temps d’espera.

– Quan el centre introdueix les receptes electròniques, aquestes persones són les 
primeres a tenir-les.

– Facilitar la relació amb els professionals i ajudar-los en la seva tasca assistencial.
– Quan els professionals identifiquen una persona que disposa de la targeta sani-

tària, Cuida’m els ajuda a fer millor la seva feina perquè: 
• Poden tenir sempre en compte les seves necessitats específiques, fet que facilita 

i millora l’avaluació i l’exploració clínica.
• Ajuden el pacient i els familiars o cuidadors a entendre les indicacions i el trac-

tament que ha de seguir.
• Demanen, si és el cas, actuacions de seguiment i control al 061 CatSalut Respon.
– Facilitar l’acompanyament del pacient per part dels familiars o cuidadors.
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– Sempre que la situació clínica ho permet, els familiars cuidadors es poden que-
dar amb el pacient: 

• Durant la visita.
• Quan li fan proves diagnòstiques.
• A les urgències.
• En els trasllats amb ambulància.
• Les 24 hores, en cas d’estar ingressat.
Malgrat això, sovint els usuaris de la Targeta Cuida’m i els seus familiars es tro-

ben a la situació de que el personal sanitari no té prou informació de les funcions 
d’aquesta targeta o dels drets dels usuaris i llurs familiars o de com tramitar-la.

Per altra banda, els beneficis dels posseïdors de la Targeta Cuida’m es queden 
molt reduïts dins de l’àmbit sanitari, mentre que la necessitat d’evitar els temps d’es-
pera i garantir l’acompanyament dels usuaris per part dels familiars es dona també 
en altres àmbits de l’administració publica i les empreses privades.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar una campanya informativa entre els professionals sanitaris per asse-

gurar que disposen de la informació necessària relativa a la Targeta Cuida’m.
2. Definir nous beneficis per als usuaris de la Targeta Cuida’m dins de l’àmbit 

sanitari i assignar-los noves prestacions, com ara disminuir temps d’espera a les vi-
sites d’urgència i programades.

3. Definir nous beneficis per als usuaris de la Targeta Cuida’m dins altres àm-
bits de l’administració, més enllà del sanitari, afavorint els acords amb l’empresa 
 privada, per disminuir temps d’espera a l’àmbit judicial i d’afers socials, o prioritzar 
la tramitació de valoracions en aquest col·lectiu.

4. Revisar els criteris d’accés a la Targeta Cuida’m estenent-los a altres col·lectius 
prioritaris que poden tenir dificultats en les esperes i/o necessitar ser acompanyats 
per familiars i cuidadors, com els diagnòstics de Trastorn Mental Sever i altres diag-
nòstics.

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

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16786)

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

1. Seguir realitzant campanyes informatives entre els professionals sanitaris per 
assegurar que disposen de la informació necessària relativa a la Targeta Cuida’m.

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

2. Garantir l’atenció diferenciada, accessible i adaptada a les seves necessitats, 
als pacients d’alta fragilitat relacional i especialment vulnerables.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Estudiar la possibilitat de definir nous beneficis per als usuaris de la Targeta 
Cuida’m dins altres àmbits de l’administració, millorant l’atenció a les necessitats 
específiques d’aquesta població, de manera coordinada amb d’altres Departaments.

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

4. Continuar garantint l’atenció més accessible i adaptada a les necessitats de les 
persones amb característiques clíniques específiques.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
unificat per al tractament de casos de mort perinatal
250-00305/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre el desarrollo de un protocolo unificado para el tratamiento de 
casos de muerte perinatal, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Conocemos como muerte perinatal aquella que se produce entre la semana 28 de 

gestación y los 7 primeros días de vida. Actualmente en Catalunya la tasa de mor-
talidad perinatal es del 4,64 por cada 1000 nacimientos, según los últimos datos 
recogidos por el Idescat.

El fallecimiento de un hijo o una hija durante el embarazo, el parto o los prime-
ros días de vida es, seguramente, una de las experiencias más difíciles de afrontar 
para una familia. El impacto en su vida es tal que estas mujeres sufren un alto nivel 
de estrés y de depresión. Aún a día de hoy es común que el apoyo que se recibe tanto 
desde el sistema sanitario como del entorno social es deficitario.

En los últimos años algunos hospitales y profesionales sanitarios han realizado 
un protocolo de atención sanitaria dirigido a estos casos con un enfoque más hu-
mano e integral, que incluye la formación de los profesionales sanitarios que los 
asisten.

Sin embargo, estos protocolos no están disponibles en la mayoría de los centros 
hospitalarios. En muchas ocasiones las familias que pasan por situaciones de duelo 
perinatal se encuentran compartiendo espacios con familias cuyos hijos han nacido 
sanos. Además, los profesionales que las atienden, por lo general, no tienen forma-
ción específica para atender a las familias que sufren la muerte de un feto o de un 
recién nacido.

Por otro lado, los profesionales, por lo general, no tienen la suficiente formación 
ni los conocimientos para afrontar la muerte perinatal. No es por falta de voluntad, 
sino por la no creación ni inclusión en la práctica diaria de protocolos de actuación, 
y la falta de adecuación de espacios físicos y de creación de equipos especializados 
con un protocolo generalizado.

El Departament de Salut ha desarrollado una guía de cuidados paliativos perina-
tales y otra de acompañamiento al duelo perinatal, consistente en una serie de reco-
mendaciones dirigidas a ser un apoyo importante para las mujeres y sus parejas que 
tienen que afrontar esta situación, con la finalidad de responder a los interrogantes 
que se les presenten y facilitar la toma de decisiones.

Es necesario, sin embargo, la creación de un protocolo unificado para ayudar a 
resolver estas situaciones que causan un importante impacto emocional desde su de-
tección o posible previsión hasta el final del proceso, de modo que sirva para ofrecer 
una ayuda integral en todos los aspectos que esta situación requiere.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a confeccionar un 

protocolo detallado que sirva como protocolo unificado de actuación ante casos de 
muerte perinatal en la sanidad catalana, que incluya: 

a. La asignación de un espacio físico que asegure la intimidad de la familia. En 
la medida de lo posible, ofrecer a la familia una habitación en la que puedan estar 
acompañados por personal sanitario si así lo desean.

b. La identificación de esos espacios o situaciones con un símbolo (sirvan de 
ejemplo las mariposas azules en el Hospital de San Sebastián, en la comunidad au-
tónoma del País Vasco, o las libélulas en el Hospital de Sant Joan de Déu), y que 
ese símbolo sirva también para marcar los historiales clínicos como aviso para el 
médico de cabecera o el ginecólogo/a en el seguimiento del puerperio o el de un 
futuro embarazo.

c. Formación especializada y continuada en muerte perinatal, cuidados paliati-
vos perinatales y duelo perinatal a los profesionales en la medida correspondiente 
a su categoría (por ejemplo, ginecólogos, comadronas, enfermeros, auxiliares y ca-
milleros).

d. Garantizar la disponibilidad de apoyo y asesoramiento psicológico.
e. Posibilidad de ofrecer recuerdos a las familias (fotos del bebé, caja de recuerdo 

con las huellas, etc.)
f. Contactar con la familia, transcurrido un tiempo, para dar espacio y posibili-

dad de resolver cualquier duda o necesidad que se le plantee.

Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María del Camino Fernández 

Riol, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17976 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17976)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a confeccionar una 
guia detallada que faci possible actuacions unificades entre tots els centres i els pro-
fessionals de la salut, on s’hi estableixin actuacions concretes davant de casos de 
mort perineal en la sanitat catalana, que inclogui: 

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

a. L’assignació d’un espai físic que asseguri la intimitat de la família. En la me-
sura del possible, oferir a la família un espai on puguin estar acompanyats per per-
sonal sanitari si així ho desitgen.

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

b. La identificació d’aquests espais o situacions amb un símbol o distintiu, en el 
cas que els centres ho considerin.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

c. Seguir garantint que les i els professionals tinguin les competències adequades 
per afrontar situacions de mort perineal, cures pal·liatives perineals i dol perineal 
en la mesura corresponent a la seva categoria en la mesura corresponent a la seva 
categoria a través de la formació.

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

e. Recomanar al centre la possibilitat d’oferir records a les famílies, sempre que 
aquestes ho sol·licitin.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició

f. Oferir la possibilitat al centre de contactar amb la família, transcorregut un 
temps, per a donar espai i possibilitat de resoldre qualsevol dubte o necessitat que 
es plantegi.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i 
sanitaris per a persones amb discapacitat
250-00310/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jorge Soler González, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios para personas con disca-
pacidad, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En Cataluña hay, actualmente, más de 550.000 personas con algún tipo de discapa-

cidad, que representan el 8% de la población. El camino para conseguir su plena y to-
tal inclusión ha avanzado mucho y superado muchas barreras, pero es cierto que, aun-
que la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica nos demuestra 
que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria existen barreras que, en oca-
siones, impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, y poder 
gozar de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con los demás.

El marco normativo para que las personas con algún tipo de discapacidad gocen 
de su plena inclusión e igualdad de derechos en el ámbito sanitario se encuentra re-
gulado, entre otras, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En 
el capítulo I del título I se recogen los derechos de los ciudadanos y, entre otros en 
su artículo 4, se establece el derecho a recibir información sobre los derechos que les 
otorga esta Ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos y a recibir infor-
mación sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma 
de acceder a las mismas. En el citado artículo se recoge, además, que toda la informa-
ción se facilitará para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará dis-
ponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas 
con discapacidad de cualquier tipo.

Asimismo, en dicha normativa se articula también el derecho a la igualdad, pre-
ceptuando que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pú-
blica se realicen en condiciones de igualdad, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de su discapacidad.

El marco normativo para la atención sanitaria a las personas con discapacidad 
es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica nos lleva en la vida diaria de las 
personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en de-
masiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o co-
municación sanitaria, haciéndose necesaria, además de la prolífera regulación, una 
aplicación práctica y concreta de la misma que nos lleve, en definitiva, a una eli-
minación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de 
discapacidad.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hos-

pitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de información, de 
comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de dis-
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capacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son 
las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con 
discapacidad intelectual, entre otras.

2) Elaborar un informe en el que se recojan, al menos: 
– Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reu-

nir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particu-
lar la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los 
servicios de interpretación y de video interpretación en Lengua de Signos Española 
(LSE) y Lengua de Signos Catalana (LSC) para personas sordas en los centros sa-
nitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través del uso 
de dispositivos tecnológicos, como son las plataformas de información y servicios 
sanitarios, Salud Responde o el 061.

– El calendario de implementación de las condiciones en materia de información 
y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de los recursos y 
medidas en la red del sistema sanitario catalán.

3) Llevar a cabo, tras la elaboración del registro descrito en el punto 1 y el in-
forme del punto 2, en un plazo no superior a dos meses, todas las actuaciones nece-
sarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de 
salud de Cataluña un sistema adaptado que permita la información, la comunicación 
y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, 
en especial auditiva o visual.

4) Garantizar, con cuantos protocolos y medidas de apoyo sean necesarios, la 
atención sanitaria a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, diputa-

do, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17974 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17974)

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

1) Elaborar, en el termini no superior a un any, un registre dels centres hospita-
laris i de salut on no es compte amb un sistema adaptat d’informació, comunicació 
i accés al servei sanitari per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i, en 
particular, les afectades per les barreres de comunicació, com són les persones amb 
discapacitat sensorial (visual, auditiva o ambdues) i les persones amb discapacitat 
intel·lectual, entre altres.

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

3) Dur a terme, després del registre descrit al punt 1 i l’informe del punt 2, en 
els propers anys en funció de la disponibilitat pressupostària, totes les actuacions 
necessàries per a implantar en totes les sales d’espera dels centres hospitalaris i de 
salut de Catalunya un sistema adaptat que permeti la informació, la comunicació i 
l’accés al servei sanitari a totes les persones amb algun tipus de discapacitat, espe-
cialment auditiva o visual.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un 
acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputa-

da 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 
dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a 
l’ICAM, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
De l’informe del Síndic de Greuges se’n desprèn que l’Institut Català d’Avalua-

cions Mèdiques (ICAM), dependent del Departament de Salut, ha estat sempre un 
focus de queixes per part de la ciutadania.

L’activitat de l’ICAM, per la sensibilitat de la matèria que tracta en relació amb 
les persones, contempla actuacions de gestió, control, inspecció, seguiment i avalua-
ció en l’àmbit de les incapacitats laborals, així com tasques de peritatge, arbitratge, 
assessorament i informació.

El Síndic manifesta que la majoria de queixes que ha tractat amb l’organisme 
han estat ateses i s’han produït diverses modificacions que han estat favorables als 
ciutadans. Tot i això, no s’ha revertit la modificació d’un dels drets reconeguts al ciu-
tadà en la seva relació amb l’ICAM, facilitar la presència d’un acompanyant durant 
la visita d’avaluació mèdica. Aquesta modificació es va fer en base a l’argument que 
afavoriria la llibertat del metge de fer el reconeixement sense cap tipus de pressió 
externa i amb una major imparcialitat.

En aquest sentit, la negació del dret d’estar acompanyat és una restricció que en 
cap cas està suficientment motivada com per ser una raó de pes. Qualsevol restric-
ció d’un dret ha d’estar suficientment motivada per ser legitima i, en aquest cas, les 
persones que han de patir el tràmit d’anar a l’ICAM a realitzar l’avaluació haurien 
de poder estar acompanyats per una persona de confiança si així ho desitgen.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Revertir la retirada del dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la 

visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i in-
cloure’l a la Carta de Drets i Responsabilitats de les persones usuàries en relació 
amb l’ICAM.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputa-

da, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 17977 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17977)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Revertir la retirada del dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la 

visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i in-
cloure’l a la Carta de Drets i Responsabilitats de les persones usuàries en relació 
amb l’ICAM.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00317/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, 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 sobre el tanca-
ment del servei de radioteràpia a Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El juliol de 2018 aquest Grup Parlamentari s’ha assabentat de la decisió de tancar 

l’accelerador lineal de l’Hospital de Sant Joan de Reus durant aquest estiu.
Aquesta decisió comporta deixar sense assistència a pacients amb càncer, que 

veuran endarrerit el seu tractament, sumant una acumulació a la llista d’espera actual.
El President de la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica ja ha fet decla-

racions assegurant que és un gran error perquè el càncer no fa vacances i, en aquest 
mateix sentit, les associacions de pacients.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Revertir de manera immediata la decisió de tancar l’accelerador lineal de 

l’Hospital de Sant Joan de Reus durant aquest estiu.
2) Aturar les retallades en els tractaments oncològics de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17978 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17978)

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

1) Seguir garantint que cap pacient deixi de rebre tractament oncològic en cap 
època de l’any.

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

2) Garantir l’atenció de qualitat en els tractaments oncològics de Catalunya.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims 
d’espera per a intervencions de mastectomia per a homes 
transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals
250-00318/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 12467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a garantir temps màxims d’espera per a intervencions de mastectomies per homes 
transsexuals i de cirurgies genitals per dones transsexuals, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Constitució Espanyola estableix en el seu article 10 que la dignitat de la per-

sona, els drets inviolables que li són inherents i el lliure desenvolupament de la 
personalitat, són fonament de l’ordre polític i de la pau social. D’altra banda, tant 
l’article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans com l’article 8 del Conve-
ni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, 
proclamen el dret a la vida privada, en la qual ningú ha de ser objecte d’ingerències 
arbitràries. La jurisprudència espanyola i d’altres països, així com el mateix Tribu-
nal Europeu de Drets Humans, han vingut reconeixent aquests drets i valors a les 
persones a qui la identitat sexual no coincideix amb la que es va assignar errònia-
ment en néixer.

La nostra Constitució s’ocupa del dret a la protecció a la salut d’una manera di-
recta i concret en l’apartat 1 de l’article 43, on té un lloc preeminent, en reconèixer 
«el dret a la protecció de la salut». En l’apartat 2 d’aquest mateix article s’expressa 
que «és competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través 
de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris». D’altra banda, l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya garanteix en el seu article 23 «Drets en l’àmbit de 
la salut» el dret constitucional que preveu l’article 43 de la Constitució Espanyola a 
la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal».

En el preàmbul de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia per a la no discriminació per motius d’identitat de gènere i 
reconeixement dels drets de les persones transsexuals de Catalunya, s’afirma que el 
Servei Català de Salut garanteix a aquestes persones l’accés a la cartera de serveis 
existent, als tractaments d’acord amb la identitat de gènere i consentiment informat, 
la formació específica dels i les professionals clíniques i l’establiment d’indicadors 
de seguiment sobre tractaments, teràpies, intervencions i tècniques, entre altres.

El primer canvi que demanen la majoria dels homes transsexuals és una mas-
tectomia o la masculinització del tòrax. Gairebé el cent per cent recorre al faixat o 
encintat, amb el greu risc que aquesta pràctica comporta per a la salut, tenint també 
impacte en l’autoestima, equilibri emocional, estats d’ansietat i angoixa. La Terà-
pia de Reemplaçament Hormonal (TRH) amb testosterona fa que en sis mesos de 
tractament es desenvolupin caràcters sexuals com els següents: veu greu, masculi-
nització de la cara, greix i musculatura corporal, borrissol facial i corporal, fent en-
cara més insuportable per a aquestes persones tenir mames de dona, fet que afecta 
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la seva vida quotidiana i també a les seves relacions íntimes. Desitgen tenir un pit 
pla i, quan ho aconsegueixen, milloren notablement la seva qualitat de vida, la seva 
relació amb l’entorn i l’accés a la feina. No és una simple qüestió estètica, sinó que 
afecta principalment a la seva salut i a l’harmonització i adequació a la identitat de 
gènere sentida.

Pel que fa a les cirurgies genitals, no totes les persones transsexuals tenen ne-
cessitat d’elles. Segons l’estudi de la Universitat de Màlaga titulat «Transsexualitat a 
Espanya: Anàlisi de la realitat social i factors psicosocials associats» només el 15% 
de les dones transsexuals desitgen una vaginoplàstia, mentre que només un 3% dels 
homes transsexuals volen una faloplàstia. L’angoixa, ansietat i mal estat emocio-
nal fan que per a aquestes persones aquesta intervenció sigui fonamental per al seu 
desenvolupament personal, salut i millora de la qualitat de vida.

En l’actualitat, els temps per a aquestes intervencions no estan delimitats, per-
llongant les llistes d’espera durant períodes massa llargs, amb un gran impacte en 
la salut de les persones perjudicades, limitant la seva qualitat de vida i colpejant la 
precarietat econòmica de moltes famílies que no tenen recursos per pal·liar el sofri-
ment de les seves filles i fills.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a garantir temps mà-

xims d’espera per a les intervencions de mastectomies per a homes transsexuals i 
les cirurgies genitals per a dones transsexuals, incloent aquestes intervencions en la 
ORDRE SLT/102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de refe-
rència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei 
Català de la Salut, com a mesura provisional mentre no es faci una nova ordre des 
del Departament de Salut que substitueixi i actualitzi l’actual.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP  CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17979 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17979)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a vetllar per assegurar 
l’accés de totes les persones trans a una cartera de serveis específica, augmentant 
de manera progressiva l’activitat quirúrgica realitzada, segons disponibilitat pres-
supostària.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Martín Eusebio Barra López, 

diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el transporte sanitario en Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La adjudicación del nuevo modelo de Transporte Sanitario en Cataluña ha sido 

fuente de polémica y problemas diversos desde sus inicios en 2015.
Se trataba de un concurso de gran trascendencia tanto por su cuantía, más de 

2.000 millones de euros, por su duración, seis años prorrogables a otros cuatro años 
adicionales, como por la importancia de prestar un correcto servicio para cubrir las 
necesidades sanitarias de la población usuaria.

Sin embargo, a pesar de la trascendencia de este servicio, el Govern de la Ge-
neralitat no ha mostrado la diligencia debida ni en el control del cumplimiento de 
las cláusulas contractuales por las adjudicatarias ni en la resolución de los muchos 
problemas detectados, como las grandes diferencias territoriales en todos los indi-
cadores o el incremento de reclamaciones de los usuarios.

Todos estos problemas tienen especial repercusión en las zonas de Camp de Ta-
rragona y Terres de l’Ebre (donde los sindicatos convocaron dos huelgas en los años 
2016 y 2017 que fueron finalmente desconvocadas por aceptar la empresa algunas 
de las reivindicaciones) en las que la situación sigue siendo muy problemática.

Baste como ejemplo el hecho de que los sindicatos más representativos han lle-
gado a presentar 18 denuncias a Inspección de Trabajo en los últimos dos años, así 
como los más de 43 expedientes abiertos por el Sistema de Emergencias Médicas 
(SEM) a la adjudicataria del servicio en esta zona, aunque sólo se había resuelto uno 
de ellos a fecha de marzo de 2017.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Revisar todos los incumplimientos de las obligaciones contractuales de la em-

presa gestora del Servicio de Transporte Sanitario en Camp de Tarragona y Terres 
de l’Ebre, Ivemon Ambulancias Egara SL, que provocan recortes de servicios y de 
condiciones laborales de los trabajadores.

2. Poner en marcha, con carácter de urgencia, todos los mecanismos sanciona-
dores contemplados en la adjudicación y que sean pertinentes a la vista de los expe-
dientes abiertos a esta empresa.

3. Tener en consideración todos los posibles incumplimientos antes de proceder 
a la prórroga de la adjudicación prevista en la actual adjudicación.

4. Incluir entre las cláusulas de futuros concursos unos puntos de penalización 
por los incumplimientos en que las empresas licitadoras, sea de forma independien-
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te o como parte de una UTE, hayan podido incurrir en adjudicaciones que hubieran 
obtenido previamente.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Martín Eusebio Barra López, 

diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17980 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17980)

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

1. Seguir revisant tots els incompliments de les obligacions contractuals de l’em-
presa gestora del Servei de Transport Sanitari al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, Ivemon Ambulancias Egara SL. Igualment, s’han revisat totes les tarifes i 
s’han recuperat les condicions laborals dels seus treballadors, amb la pujada sala-
rial del 3,2% de forma retrospectiva.

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

2. Donar continuïtat a l’ampliació de tots els mecanismes sancionadors contem-
plats en l’adjudicació, dins del seguiment que el SEM realitza del contracte a aques-
ta empresa, i que siguin pertinents a la vista dels expedients oberts a la mateixa.

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

3. Considerar tots els possibles incompliments abans de procedir a la pròrroga 
de l’adjudicació prevista en l’actual adjudicació, com sempre s’han vingut realitzant 
en els contractes que permetin pròrroga.

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

4. Utilitzar l’experiència del SEM en el seguiment que realitza dels incompli-
ments i sancions produïts en les contractacions actuals per a introduir millores en 
les següents contractacions i evitar així que es reprodueixin.



CS 16
4 de juliol de 2019

Dossier 22

Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el restabliment del servei d’urgències 24 hores i el servei de farmàcia de guàrdia 
nocturna a Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes d’octubre de 2011 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

va notificar el tancament definitiu del servei d’urgències al CAP El Pla de Sant Fe-
liu de Llobregat. El Govern va aprofitar els tancaments que va dur a terme al juliol 
i agost del 2010, inicialment amb caràcter estacional, per consolidar el desmantella-
ment d’aquest model sanitari de proximitat a la ciutat.

A Sant Feliu, l’anomenada reordenació de l’atenció primària i urgent va suposar 
la reducció en l’atenció de les urgències al centre d’atenció primària El Pla, que va 
passat d’atendre les 24 hores a fer-ho de 8 a 21 hores.

A més, la decisió de tancar els serveis d’urgències a Sant Feliu de Llobregat, va 
provocar el tancament de les farmàcies de la zona a partir de les 00:30 hores. Aquest 
fet afecta a la qualitat de vida dels ciutadans afectats, ja que no tothom pot despla-
çar-se d’una població a l’altre, i més, quan no es compta amb els serveis de transport 
públic nocturn. que connectin les poblacions amb una mínima freqüència, i moltes 
vegades es necessita aquest servei de manera urgent.

En el ple del mes de juliol del 2011 l’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar per 
unanimitat un moció per exigir la Generalitat el manteniment del servei d’urgències 
de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla les 24 hores. A la mateixa moció s’instava el Go-
vern a mantenir les inversions previstes en els serveis sanitaris de Sant Feliu, com 
per exemple, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) previst a la ciutat.

Aquesta decisió, que 7 anys després encara no s’ha revertit malgrat les peticions 
del municipi, perjudica a la població de Sant Feliu de Llobregat i a la dels munici-
pis propers, que tenien com a referència aquest servei d’urgències i que ara s’han de 
desplaçar a l’Hospital Moisès Broggi.

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. Restablir, abans de finalitzar l’any 2018, el servei d’urgències de l’Àrea Bàsica 

de Salut El Pla de Sant Feliu de Llobregat, les 24 hores.
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2. Obrir les negociacions per poder reobrir, de manera simultània amb el servei 
d’urgències 24 hores del CAP El Pla, el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18935 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18935)

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

1. Garantir l’atenció continuada de la població de Sant Feliu de Llobregat, les 
24 hores.

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

2. Garantir l’accés al servei de farmàcia de guàrdia nocturna a la població de 
Sant Feliu de Llobregat, conforme els criteris establerts en el Pla Nacional d’Ur-
gències de Catalunya (PLANUC).
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 
l’ampliació del CAP de Sant Just Desvern, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Sant Just Desvern compta actualment amb un Centre d’Atenció 

Primària per una població de 17.201 habitants. El març de 1990 es va inaugurar el 
centre mèdic per donar cobertura a 12.300 pacients del municipi.

Actualment el CAP està saturat pel que fa al gran nombre de pacients i a l’es-
pai limitat amb que compta aquest equipament. El març de 2011 la Generalitat de 
Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Sant Just Desvern que no es podia dur a 
terme el projecte d’ampliació del centre d’atenció primària. L’Ajuntament va decidir 
avançar els 3 milions d’euros que costaven les obres d’ampliació del centre per tal 
que la Generalitat els tornés en els propers anys.

Malgrat les facilitats que posava el consistori del municipi, l’ampliació del CAP 
de Sant Just no es va tirar endavant, afectant directament el dia a dia del centre, amb 
una saturació dels serveis i dels professionals que hi treballen.

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 destinar els re-

cursos necessaris per començar, abans de 6 mesos, les obres d’ampliació del Centre 
d’Atenció Primària de Sant Just Desvern.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18934 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18934)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar l’encàrrec 
a Infraestructures.cat de revisar el projecte d’ampliació del CAP Sant Just Desvern.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de 
primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels 
Horts
250-00339/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de 
Sant Vicenç dels Horts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP El Serral de Sant Vicenç dels 

Horts l’1 de juliol de 2011. Set anys després, això ha suposat la pèrdua del personal 
sanitari que cobria el servei d’urgències de 8 del matí a 8 de la tarda. D’aquesta ma-
nera, s’ha produït un deteriorament de les condicions laborals dels metges que han 
d’assumir el treball que abans feien els seus companys, així com una davallada en la 
qualitat de l’atenció que s’ofereix als ciutadans i ciutadanes de la població.

D’altra banda es dona la situació de que persones que abans eren ateses a l’ins-
tant al mateix edifici del Serral, ara han de fer una llarga espera o són derivades a 
l’Hospital de Sant Boi, que pot derivar en una situació dramàtica per aquell ciutadà 
o ciutadana que no tingui els mitjans necessaris o no es trobi en condicions com per 
realitzar aquest desplaçament.

I finalment, ja fa més de quatre anys que els serveis de dermatologia, trauma-
tologia i endocrinologia van desaparèixer del CUAP El Serral de la ciutat, i encara 
no han cobert aquestes vacants i no hi ha expectativa que aquestes especialitats re-
tornin.

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. Destinar els recursos necessaris per recuperar, en un termini de sis mesos, els 

serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia al CUAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts.

2. Restablir el servei d’urgències 24 hores al CUAP El Serral de Sant Vicenç 
dels Horts.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 18933 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18933)

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

1. Garantir l’atenció de dermatologia, endocrinologia i traumatologia a la pobla-
ció de Sant Vicenç dels Horts, seguint els criteris del PLANUC.

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

2. Assegurar, conforme els criteris del PLANUC, l’atenció continuada de la po-
blació de Sant Vicenç dels Horts, les 24 hores.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol 
d’intervenció per cesària
250-00348/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la humanización del protocolo de intervención por cesárea, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Contacto Precoz Piel con Piel (CPP) entre la madre y un recién nacido tiene 

múltiples beneficios tanto para la madre como para el bebé, por lo que Organiza-
ciones de Salud nacionales e internacionales recomiendan su aplicación tanto en los 
partos normales como en cesáreas. Esta recomendación también está recogida en 
las guías de práctica clínica sobre atención al parto normal y de lactancia materna 
del Ministerio de Sanidad.

La práctica CPP en un recién nacido tiene amplios beneficios demostrados, como 
recoge la Asociación Española de Pediatría (AEP). Entre ellos encontramos: 

– permite una adecuada transición del recién nacido, favoreciendo la adaptación 
fisiológica a la vida extrauterina con rápida mejoría de la oxigenación, regulación de 
su temperatura corporal y disminución del gasto energético.

– confiere una mayor posibilidad de éxito de la lactancia materna.
– aumenta el nivel de oxitocina con efecto antiestrés de la madre y mejora la con-

tractilidad uterina y la impulsión de calostro.
– mejora el vínculo afectivo madre–hijo/a. Facilita el desarrollo del comporta-

miento de protección y un sentimiento de capacidad de la madre para cuidar de su hijo.
En los últimos años han aumentado considerablemente los partos por cesárea, 

estando en ocasiones por encima del 10-15% de los partos, ratio recomendada por 
instituciones sanitarias nacionales e internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Cataluña, los partos por cesárea han sido de 19.190, de los 
cuales 17.256 fueron a término y 1.934 fueron prematuros, según los últimos datos 
recogidos por el IDESCAT, correspondientes al año 2016.

Los criterios para realizar un parto por cesárea son: 
– Cesárea programada: cuando existe algún motivo por el cual el bebé no puede 

nacer vía vaginal, teniéndose conocimiento durante el embarazo, como son la pre-
sentación podálica, patologías de la madre que contraindiquen el parto normal y 
placenta previa, entre otros.

– Cesárea de urgencia: se realiza para mantener el bienestar materno-infantil, ya 
que existe un riesgo importante para la madre o el bebé.

Así, según nos indica la AEP, las cesáreas tienen una serie de efectos negativos 
que es importante conocer: 

– en el bebé, se interrumpe la transición normal del parto, con ausencia de com-
presión torácica (menor eliminación del líquido intrapulmonar) y menor secreción 
de hormonas. A esto hay que sumar los efectos de la separación de la madre.

– en la madre, hay mayor tasa de complicación que en los partos vaginales, con 
peor recuperación, más dolor y cansancio. También se producen efectos a la sepa-
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ración, como una peor vivencia del parto, mayor riesgo de depresión post parto y 
mayor dificultad en el establecimiento del vínculo madre–hijo.

A todo ello debemos sumar los problemas que se producen para llevar a cabo la 
lactancia materna. Debido a una menor concentración de prolactina y oxitocina tras 
el parto, a la separación madre-hijo para la realización de los cui-dados postquirúr-
gicos de la madre y a las alteraciones físicas (dolor, anestesia, etc.) y psicológicas, 
las mujeres sometidas a una cesárea tienen más dificultad para iniciar y mantener la 
lactancia y presentan un alto índice de cese precoz de la misma. Este efecto sucede 
tanto en las cesáreas programadas como en las urgentes, si bien la repercusión es de 
mayor magnitud en las primeras.

Teniendo en cuenta los beneficios que supone el CPP, existe la necesidad de favo-
recerlo; al igual que la necesidad de tener en cuenta la presencia del padre o acom-
pañante durante la intervención para humanizar las cesáreas. Está demostrado que 
el proceso mejora cuando se permite que la mujer esté acompañada durante el na-
cimiento de su hijo, ya que se reduce el nivel de estrés y el miedo producido por la 
intervención quirúrgica, sintiéndose más seguras y acompañadas. Además, en caso 
de que el CPP no fuera posible realizarlo por la madre por causas médicas, lo podría 
realizar el padre o acompañante elegido por la madre.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Establecer comités integrados por médicos (anestesiólogos, obstetras y pedia-

tras) y enfermería (de quirófano, pediátrica y de reanimación), para elaborar pro-
tocolos de actuación a fin de facilitar el Contacto Precoz Piel con Piel (CPP) en las 
cesáreas.

2) Reducir la actuación de separación madre-hijo/a, favoreciendo la presencia del 
padre durante todo el proceso, con el fin de humanizar el nacimiento, teniendo en 
cuenta, además, que reporta beneficios fisiológicos y psicológicos.

3) Asegurar la aplicación efectiva del protocolo en el Sistema Público de Salud, 
siempre que los criterios médicos lo permitan y sin que exista riesgo para la madre 
y el bebé.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputa-

da, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18932 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18932)

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

1) Promoure la creació en els hospitals de comitès interns integrats per profes-
sionals sanitaris, per implementar les bones pràctiques establertes pel Departament 
de Salut amb la finalitat de facilitar el Contacte Precoç Pell amb Pell (CPP) a les 
cesàries.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Reduir l’actuació de separació mare-fill/a promovent la implantació de la 
pràctica pell amb pell en tots els hospitals de Catalunya i incloure aquesta recoma-
nació en el nou protocol d’atenció al part que s’està actualitzant.

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

3) Crear indicadors específics per avaluar l’aplicació efectiva de les recomana-
cions incloses en el protocol d’atenció al part.



CS 16
4 de juliol de 2019

Dossier 30

Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Esparreguera
250-00361/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 15683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Martín Euse-

bio Barra López, 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 reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparre-
guera (Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparreguera donava servei no no-

més a aquesta població sinó també a les poblacions d’Abrera, el Bruc i Collbató. En 
l’actualitat entre les quatre poblacions sumen aproximadament uns 40.634 habitants, 
segons les dades de l’IDESCAT.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va decidir l’any 2012 
tancar el servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparreguera, sense cap justifi-
cació prèvia, provocant que els habitants de la vila i dels municipis veïns, en cas 
de patir una urgència, hagin de traslladar-se a l’hospital de referència amb vehicles 
privats, donat que no hi ha un servei de transport públic en aquests horaris entre el 
CAP i el centre de salut més proper.

El servei d’urgències nocturnes del CAP d’Esparreguera estava compost per un 
metge, un diplomat en infermeria i un zelador els 365 dies de l’any, amb un hora-
ri els dies laborables de les 17 a 8 hores i els caps de setmana i festius 24 hores de 
guàrdia continuada.

Des del tancament del servei nocturn d’Urgències del CAP Esparreguera ara fa 
més de sis anys a conseqüència de les retallades, els usuaris i usuàries han de des-
plaçar-se al CUAP de Sant Andreu de la Barca (on ara hi ha centralitzats tots els 
professionals), o anar directament a l’hospital de referència de Martorell.

Conseqüentment, les farmàcies del municipi tanquen en horari nocturn, donat 
que no estan obligades per llei en cas de no haver-hi obert un CAP de guàrdia noc-
turn.

Aquesta situació provoca que donat que no hi ha un servei de transport públic en 
aquest horari, per traslladar-se a les farmàcies de guàrdia que estan fora del muni-
cipi, els usuaris es vegin obligats a utilitzat el mitjà de transport privat, si disposen 
d’ell.

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 d’Esparreguera, restablint el 

servei amb les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, és a 
dir, 24 hores i 365 dies a l’any, d’acord amb el que reivindiquen les associacions de 
veïns i les entitats socials del municipi.
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2. Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajuntament d’Esparreguera, el 
servei territorial de salut, els representants dels treballadors i usuaris i les associa-
cions de veïns per a vetllar per la qualitat dels serveis de salut a Esparreguera.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra 

López, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18949 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18949)

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

1. Garantir l’atenció continuada a la població d’Esparreguera, seguint els cri-
teris del PLANUC, a través del CAP d’Esparreguera, l’Hospital Sant Joan de Déu  
i el 061 CatSalut Respon.

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

2. Establir un canal de diàleg i cooperació periòdics entre el Servei Català de la 
Salut i l’Ajuntament d’Esparreguera, el servei territorial de salut, els representants 
dels treballadors i usuaris i les associacions de veïns per a vetllar per la qualitat dels 
serveis de salut a Esparreguera.
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Punt 14 | 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 electromagnètiques 

ha estat font de debat i preocupació en aquests últims anys. Aquesta preocupació s’ha 
incrementat per emissions d’ones, com les infraestructures de telecomunicacions sen-
se 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 certesa. 
Especialment, en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos espe-
cialment 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 
valoració equilibrada i transparent dels possibles efectes negatius per al medi am-
bient i la salut humana.
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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 electromag-
nètics realitzada per la institució ICNIRP (International Commission on Senar-lo-
nizing Radiation Protection), ja que té greus manques i que s’apliqui el principi 
 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) en relació tant amb els efectes tèr-
mics 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 
micro ones 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 companyies te-
lefòniques 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 Fa-
bra, 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

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.
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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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