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Sessió 16.2 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 

M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier Quinquillà Durich, i del 

secretari en funcions David Mejía Ayra. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jorge Feijóo Suñol, María del 

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac, Jorge So-

ler González i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís 

Guinó i Subirós, Josep Riera i Font i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Ferran Civit i Martí, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó i Núria Picas Al-

bets, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialis-

tes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías i Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

La presidenta

Bon dia. Reprenem la comissió ordinària que, si recorden, ve suspesa de l’ante-
rior sessió, per motius aliens a la voluntat d’aquesta Mesa i de la comissió, per tant, 
amb el mateix ordre del dia.

Com vostès saben, els vam fer una proposta d’ampliació d’ordre del dia i també 
hi ha una petició d’alteració d’ordre del dia, per part de Catalunya en Comú Podem, 
que ja va manifestar en la comissió de fa quinze dies, que era, precisament, treure 
de l’ordre del dia una proposta de resolució sobre Cerdanyola, per tal de col·locar-la 
a l’ordre del dia tornant de l’estiu. És així? (Pausa.)

Per tant, abans de res, demanaria l’assentiment dels grups parlamentaris per 
aquestes modificacions a l’ordre del dia. I les dues propostes de resolució que els 
vaig proposar incorporar, si els sembla bé, les veuríem al final de l’ordre del dia que 
teníem previst? Sí? (Veus de fons.) Perfecte.

Doncs abans de seguir amb el funcionament de la comissió, hi ha canvis o subs-
titucions que s’hagin d’anunciar a la comissió? Sí, senyor Soler...

Jorge Soler González

Sí; bon dia, presidenta. Bé, anunciar que durant, crec que poc menys de vint mi-
nuts, el senyor Feijóo estarà substituint la senyora Fernández, que el seu tren s’està 
endarrerint.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Sí, senyora Espigares...

Gemma Espigares Tribó

Bon dia. El diputat Civit substituirà la diputada Caula.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. I donem la benvinguda a la senyora Picas, que s’incor-
pora com a membre d’aquesta comissió.

Doncs, per tant, seguim amb l’ordre... Sí, senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí, només anunciar que d’aquí una hora o..., d’aquí una estona, vaja, seré substi-
tuïda pel diputat Lucas Ferro.

La presidenta

Perfecte. Gràcies. 
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Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode 
anticonceptiu Essure 

250-00259/12

Doncs ara, sí, seguim amb l’ordre del dia i donaríem pas al punt número 1. (Veus 
de fons.)

El vicepresident

Bé, doncs anem al punt número 1 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre 
les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure. Té la paraula, en representació 
del grup proposant, Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs, bé, crec que segur que si s’han llegit l’exposició de motius està 
molt ben explicat de què estem parlant. Potser, fins i tot, han tingut l’oportunitat 
de reunir-se els grups amb la Plataforma Lliures d’Essure, unes dones lluitadores i 
batalladores que han, durant els darrers mesos, intentat fer arribar les seves recla-
macions arreu d’Espanya, als parlaments, al Congrés, perquè es facin mesures des 
de la política, especialment des de les polítiques sanitàries, per donar resposta a les 
seves circumstàncies. 

Parlem d’un anticonceptiu no hormonal, de la companyia Bayer, en forma d’es-
piral, que s’instal·lava, anys enrere, a les trompes de les dones, sense necessitat d’in-
tervenció, sense hospitalització, sense cap incisió. Per tant, per la seva simplicitat 
d’intervenció, aquest mètode, durant molts anys, va ser recomanat per a l’esterilitza-
ció, com una mena d’alternativa a la lligadura de trompes, perquè s’entenia que era 
un mètode anticonceptiu definitiu i irreversible.

Lamentablement, però, amb els anys, s’ha evidenciat que no era un mètode in-
nocu, com semblava. Els components d’aquest dispositiu que s’instal·lava a les trom-
pes, entre d’altres, incloïen doncs metalls pesants com el níquel, el titani, l’iridi, 
l’acer inoxidable, l’or i la plata. Metalls pesants que, amb el temps, poden patir cor-
rosió, poden haver-hi alliberaments d’aquests components i, fins i tot, simplement, 
l’exposició continuada a aquests components dins del teu cos poden generar proble-
mes, afectacions en el sistema immunitari, hormonal, neurològic, per tant, afecta-
cions de per vida.

Més d’un miler de dones de tota Espanya s’han trobat amb aquest tipus de simp-
tomatologia, segur que moltes més, però aquestes, tot i la dificultat de diagnosticar 
quina era la causa d’aquella simptomatologia molt diversa que patien, han acabat 
aclarint que era a conseqüència de tenir dins del seu cos aquest dispositiu anticon-
ceptiu Essure.

S’han constituït en una plataforma –«Lliures d’Essure», es diuen– i són les que 
ens fan arribar aquesta denúncia i les que ens fan reclamar que, tot i que aquest dis-
positiu ha estat retirar del mercat des del setembre de 2017, precisament per aques-
tes conseqüències demostrades en la salut, perjudicials, les conseqüències continuen 
existint en els milers de dones que porten aquest dispositiu a dintre o poden existir 
o poden aparèixer. I, molt probablement, amb el desconeixement dels metges que 
es trobin amb aquestes circumstàncies, per tant amb medicalitzacions per fer front 
a una simptomatologia de què no es troba la causa i no pas atacant la causa directa. 

I fins i tot, ens denunciaven o ens informaven, amb problemes en les interven-
cions que es fan per retirar-los aquest dispositiu, perquè no tots els metges saben 
tampoc quin protocol exacte s’ha de seguir, perquè poden acabar quedant parts d’a-
quest dispositiu dins del cos. I per tant, els problemes no els acabes evitant.

Per tant, en aquesta resolució el que reclamem és informació per part del 
Departament de Salut, que és qui pot tenir aquesta informació, de quantes dones 
implantades amb aquest dispositiu existeixen a Catalunya, de quantes han estat in-
tervingudes per retirar aquest dispositiu, de poder, fins i tot, contactar amb aquestes 
dones i informar-les de que poden tenir aquest tipus de simptomatologia. 
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Evidentment, informar els professionals del sistema sanitari d’aquesta simpto-
matologia associada al dispositiu Essure, perquè puguin fer la..., no?, perquè puguin 
trobar, no?, potser el link que els faltava per entendre què és el que li passa a aquella 
dona, si resulta que porta aquest dispositiu al damunt del cos, doncs fàcilment, ales-
hores, diagnosticar què és el que li passa. Per poder també estendre aquest protocol 
segur de com extreure el dispositiu Essure.

I, evidentment, nosaltres creiem que també per demanar responsabilitats. Aquí hi 
ha hagut una irresponsabilitat clara per part d’una companyia farmacèutica que està 
afectant la salut de les dones, per començar, però que també afecta els pressupostos 
del Departament de Salut, i per tant, els pressupostos públics, que són els que han 
d’estar fent front després al tractament de les conseqüències d’aquests dispositius. 

I per tant, crec que s’hauria d’estudiar des dels serveis jurídics del Departament 
de Salut, doncs, quines conseqüències econòmiques pot haver comportat el tracta-
ment, no?, de..., i pot arribar a comportar el tractament d’aquestes conseqüències 
del dispositiu Essure. I estudiar fer una reclamació legal a l’empresa Bayer per com-
pensar aquestes conseqüències, com a mínim, a l’erari públic del departament, i si 
és possible, fins i tot també per les conseqüències d’indemnització pel dany fet a la 
salut a dones de Catalunya.

El vicepresident

Moltes gràcies. Com que no hi ha esmenes, donem pas, de major a menor, en 
aquest cas, al Grup de Ciutadans. Té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, doncs, senzillament, per felicitar-nos per aquesta proposta. L’exposició de 
motius, indubtablement, la compartim, la subscrivim, i per tant, anunciem el nostre 
vot favorable.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies. Bon dia, president. Gràcies. Bé, poc a afegir, eh?, la veritat. Jo crec que 
la diputada Ribas ha explicat molt bé..., l’exposició de motius, com ella deia, doncs 
ho explica molt bé, i també la proposta de resolució. 

Per manifestar el nostre vot favorable. 
De fet, l’any..., des del 17, i també amb una directiva de la Unió Europea, ja va 

cessar la comercialització. I bé, jo crec que val la pena aprofitar la proposta de reso-
lució per fer, com deia també la diputada Ribas, un reconeixement a la Plataforma 
Lliures d’Essure, perquè han fet una gran lluita. 

De fet, a l’octubre del 2018, de l’any passat, es va presentar el protocol, juntament 
amb la ministra de Sanitat, sobre la Guia d’actuació ante una paciente portadora 
del dispositivo Essure, que jo crec que és una guia que també en els centres hospita-
laris d’aquí s’està seguint, però que val la pena aprofundir-hi. Jo crec que aquest és 
el sentit de la proposta de resolució.

I, sobretot, jo crec que els punts aquests en els quals hi ha..., saber quantes dones 
afectades hi ha i, en el seu cas, poder-nos-hi dirigir, comunicar-los que coneguin 
els efectes secundaris, però, sobretot, que s’informin i que treballin amb els profes-
sionals en protocols de pràctica medica, perquè tothom sàpiga com s’ha d’actuar i 
com s’ha de procedir a la retirada.

Pel que fa a la reclamació legal, doncs jo crec que està bé que el departament 
estudiï..., que els seus serveis jurídics estudiïn la possibilitat de reclamacions legals, 
tot i que sabem que sempre són complicades aquestes reclamacions legals. Però jo 
crec que no..., el fet de que les farmacèutiques, a vegades, posin totes les traves, no 
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ha d’impedir que, realment, des dels serveis públics, es faci una defensa d’aquestes 
persones afectades i, per tant, es pugui també requerir als laboratoris farmacèutics 
les indemnitzacions que calguin.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Subgrup del Partit Popular, té la paraula el 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Poca cosa més a afegir. Jo crec que s’ha dit pràcticament tot. 
Només potser, a efectes informatius, completar la informació, dir que fins a l’any 
2017, que va ser retirat del mercat aquest anticonceptiu, varen ser tractades, apro-
ximadament, unes vuitanta mil dones en el conjunt d’Espanya, amb aquest anti-
conceptiu, i que, fins al moment, se n’han detectat, aproximadament, poc més de 
nou-centes que hagin tingut, efectivament, danys colaterals produïts per aquest anti-
conceptiu. Per tant, només per dimensionar una mica el problema. 

I tindrà el nostre suport.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, en representació del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Sí; molt ràpidament, perquè s’ha explicat, per part de la per-
sona proposant d’aquesta proposta de resolució, molt bé, quin és el problema amb 
aquest anticonceptiu. I, de fet, el que demana aquesta proposta de resolució, preci-
sament, és donar informació abans, no?, durant el tractament, i que la tinguin, no 
només les pacients, sinó també els centres d’atenció primària, els metges, les infer-
meres, però també després, en la seva retirada.

I, a més a més, a tot això, som conscients també que hi ha tota una feina feta per part 
de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, que ja va elaborar, quan es van 
detectar els primers casos, una guia i un protocol que va ser assumit, precisament, per 
l’Agencia Española del Medicamento y que, després, així s’ha traslladat a tots els centres. 

Per tant, no podem fer més que compartir de dalt a baix aquesta proposta de re-
solució. I per tant, hi donarem el nostre vot favorable.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, té la paraula, en representació del Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya, el senyor Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Des del nostre grup, creiem que 
aquesta qüestió està molt ben enfocada, atès que es coneix la situació actual, és a 
dir, el context, coneixem dades estadístiques sobre les dones afectades, així com te-
nim una guia mèdica de les actuacions. 

Els següents passos, doncs, quins han de ser? Òbviament, informar els profes-
sionals i les afectades sobre aquesta guia i sobre la implementació de les actuacions 
que s’hagin de poder fer. Elaborar, com s’ha dit, uns protocols d’actuació. I, final-
ment, difondre als professionals, als centres d’atenció primària i als col·legis de met-
ges aquestes decisions que s’han pres. 

És per tot això que el nostre grup també hi votarà a favor.
Gràcies.

El vicepresident

Molt bé. Doncs entenc que podem votar ja la proposta. Sí? (Pausa.)
Doncs, vots a favor?
S’aprova per unanimitat dels presents.
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Proposta de resolució sobre la targeta sanitària Cuida’m 
250-00289/12

Bé, doncs, anem al punt 2 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre la tar-
geta sanitària «Cuida’m». Té la paraula, en representació del grup proposant, Grup 
de Ciutadans, la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Bon dia. Gracias, presidente. Existe un recurso, no muy conocido, que es la tarje-
ta «Cuida’m», es muy buena idea. Permite que personas con necesidades especiales, 
con algún tipo de diagnóstico que les pueda generar alguna dificultad, sobre todo en 
los tiempos de espera, puedan ser atendidas con una cierta prioridad en los servicios 
de urgencias y en el ámbito sanitario.

La realidad es que, como otras muchas iniciativas, «és un model d’èxit» sobre el 
papel, pero lo que ha sido la puesta en marcha de esta iniciativa..., bueno, entre todos 
tenemos que aplicar iniciativas para mejorarla.

Por una parte, para que en el ámbito sanitario haya más conocimiento de en qué 
consiste esta tarjeta «Cuida’m», qué beneficios son los que están ligados a los..., qué 
derechos son los que reconoce esta tarjeta. Y, por otra parte, valorar si los diagnós-
ticos, las personas que tienen derecho a disponer de ella..., podría pensarse que tam-
bién hay otras personas de características parecidas que en esta puesta en marcha 
inicial no se reconoció su diagnóstico como aquellos a los que se les daba derecho 
a tenerla.

E igual que estos derechos no solamente..., bueno, se apliquen en el ámbito sa-
nitario. Es una pena que haya una administración donde los compartimentos son 
estancos y donde parece que no hay comunicación entre un compartimento y otro. 
Cuando las personas lo que tienen son problemas, que la solución sea sanitaria, edu-
cativa, social o judicial, eso depende de nuestra organización, pero no depende de 
en qué consisten las necesidades de la persona.

Nos habíamos reunido con algunas asociaciones de usuarios que nos habían he-
cho llegar estas peticiones y, bueno, y hemos presentado esta propuesta de resolu-
ción, para la cual les pido su soporte.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en re-
presentació del Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, certament, aquesta també és una bona proposta de 
resolució, perquè jo sí que crec que la targeta sanitària «Cuida’m» és una targeta 
que demostra l’èxit, a vegades, amb iniciatives que no comporten un increment eco-
nòmic pressupostari, sinó que són mesures que milloren la qualitat, en aquest cas, 
de l’assistència sanitària a Catalunya, a persones amb una vulnerabilitat i amb una 
simptomatologia que necessita o requereix una atenció molt més específica.

En aquest cas, sí que és cert, però, i comparteixo el plantejament que feia la dipu-
tada, en el sentit de que, segurament, el que ens cal és valorar o expandir els ser-
veis que es faciliten amb aquesta targeta a altres serveis d’altres departaments de la 
Generalitat. Perquè, certament, aquestes persones puguin ser ateses d’una manera 
molt més curosa.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres celebrem, doncs, poder donar suport a aques-
ta proposta de resolució. Ella no s’ha posicionat sobre les esmenes, però ja puc 
avançar, doncs, que n’hi ha algunes que les hem pogut transaccionar i altres a què 
podrem donar suport al redactat original, perquè, certament, podem fer millores a 
l’atenció que reben els pacients que tenen la targeta sanitària «Cuida’m».
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I això ho dic perquè és veritat que moltes vegades lliguem l’atenció aquesta tar-
geta «Cuida’m» a uns diagnòstics concrets, quan, segurament, el que ens caldria és 
expandir-ho més enllà del diagnòstic, a la simptomatologia que presenta aquella per-
sona, per tal de necessitar aquesta atenció curosa.

I aquells que hem estat en contacte amb aquestes persones que necessiten una 
atenció especial, diferenciada, no de més drets, no de més serveis, sinó els matei-
xos serveis o drets reconeguts a la sanitat universal de la que disposem, també fer-la 
d’una manera diferent.

I en aquest sentit, nosaltres hem plantejat doncs esmenes. Podem dir que hem 
transaccionat el punt 2 i el punt 3, i que donarem suport al punt 4 amb el seu redac-
tat original. 

I, per tant, doncs donarem suport a la totalitat de la proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, en representació de Junts per Catalunya, té la paraula el 
senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Moltes gràcies. Molt poc a afegir, al contrari, ratificar tot el que ha dit la diputa-
da Laïlla. I, bàsicament, perquè estem també davant d’una altra PR en què ja partim 
de la idea compartida que la targeta «Cuida’m» és una bona iniciativa, i per tant, jo 
crec que s’ha treballat bé per acabar tenint un text final millorat, una mica amb la 
intencionalitat que apuntava la diputada Laïlla. 

I em penso que..., que això, que aquest resultat final és satisfactori per a tots, per-
què han transaccionat, han acceptat esmenes, hem acceptat un article tal com venia 
originalment, i em penso que el resultat final és bo, i per tant, també hi donarem 
suport.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, en representació del Grup Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, president. Ratifiquem algunes de les coses que ja s’han dit, en aquest 
sentit, de que és una bona prestació, certament, desconeguda. En aquest sentit, fe-
licitar al Grup de Ciutadans per la proposta de resolució, però també per una ex-
posició de motius que jo crec que és una..., vaja, és una bona explicació del que és 
la targeta i que ha donat peu també doncs a que podia ser desconeguda, però això 
també pot facilitar que es conegui més, no?

Per tant, és una bona prestació –així ho dèiem–, com també val la pena, a través 
de la PR, aprofundir i millorar l’eficàcia dels seus beneficis, no només en estendre 
el seu coneixement, sinó també en aprofundir prestacions i ampliar beneficiaris po-
tencials.

I hi ha un punt que em sembla interessant de la proposta de resolució, que em 
sembla que també és dels que hi ha acord amb les esmenes que s’han presentat, que 
és estendre els beneficis a altres àmbits de l’Administració. A vegades entenem l’Ad-
ministració i les prestacions com a calaixos molt tancats, no?, i hi ha moltes coses  
que s’interrelacionen. I per tant, facilitar la vida dels ciutadans en aquest sentit, de que  
amb una gestió en fas moltes, pot anar molt millor.

En aquest sentit, doncs donar suport i felicitar al Grup de Ciutadans també per 
haver arribat a un acord amb les esmenes i les transaccions.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup de Catalunya en Comú Podem, té la 
paraula la senyora Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs, bé, només per mostrar el nostre suport a aquesta proposta de re-
solució. Ja ens semblava correcta tal com era, entenc que les transaccions facilitaran 
que les propostes es duguin a terme. I, tot i que rebaixa una mica el sentit, hi farem 
suport igualment. I agrair la proposta de resolució al Grup de Ciutadans.

El vicepresident

Bé, finalment, té la paraula, en representació del Subgrup del Partit Popular, el 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Només per anunciar el nostre posicionament favorable.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara sí, té la paraula el grup proposant, la senyora Blanca 
Navarro, per posicionar-se sobre les esmenes presentades.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Bueno, simplemente agradecer que se hayan presentado «es-
menas», que eso es también un interés por el sentido de la resolución, y agradecer 
el talante para haber podido, bueno, llegar a un acuerdo para conseguir el soporte. 
Porque, efectivamente, pensamos que la tarjeta «Cuida’m» es una iniciativa positi-
va a la que es necesario, pues, seguir aplicándole acciones de mejora para que se le 
pueda sacar un beneficio mayor y, sobre todo, que sea más conocida en el ámbito 
sanitario. Así que gracias por las transacciones.

El vicepresident

Moltes gràcies. Entenc que podem votar tota la proposta en el seu conjunt? 
Doncs anem a votació.

I vots a favor?
S’aprova per la unanimitat dels presents.
Avancem, anem al punt 3 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre el desen-

volupament d’un protocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal. Té la 
paraula, en representació del grup proposant, de Ciutadans... (Jorge Soler González 
demana per parlar.)

Jorge Soler González

No voldria interrompre, senyor president. Però és que la diputada Fernández no 
acaba d’arribar. Si no us sap greu, avancem una o dos PRs. En teoria, hauria d’estar 
ja aquí, però...

El vicepresident

En principi entenc que, per assentiment, no hi ha inconvenient. Avancem, anem 
al punt 4 de l’ordre del dia. (Veus de fons.) Fem el canvi a la presidència. (Veus de 
fons.) Exacte, serà punt 5, eh? Correcte. (Veus de fons. Pausa.)

(María del Camino Fernández Riol entra a la sala.)

La presidenta

Deixem que respiri i fem una següent proposta de resolució, i després seguim 
amb l’ordre del dia previst. (La presidenta riu.)

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

Doncs passaríem a la Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència 
d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avalua-
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cions Mèdiques; una proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per 
a la seva defensa té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, senyora presidenta. Crec que aquesta proposta s’explica sola-
ment amb el títol. Senzillament és demanar que es pugui ser visitat acompanyat en 
qualsevol visita, i, en aquest cas, centrada en l’avaluació mèdica a l’ICAM. 

Aquesta és una proposta realitzada i presentada per la diputada Carmen de 
Rivera, que, a tenor de l’informe del Síndic de Greuges, en el que, doncs, constata-
va que hi havia queixes sostingudes i mantingudes per part de la ciutadania en una 
matèria relacionada, a més, amb un tema no menor, com és la relacionada amb l’ac-
tivitat de l’ICAM, el qual, com saben vostès, tracta persones dintre de l’esfera de la 
gestió, del control, de la inspecció, del seguiment, de tot el que té a veure amb les 
incapacitats laborals, i per tant, temes sensibles i punyents.

I aquesta sol·licitud de presència efectiva dintre de la consulta, doncs no acaba 
d’estar sempre garantida.

Sabem que la negació del dret d’estar acompanyat és una restricció que, en cap 
cas, està motivada per una raó de pes i que qualsevol restricció d’un dret ha d’estar 
suficientment motivada per ser legítima. 

I, en aquest cas, doncs les persones que han de patir el tràmit d’anar a l’ICAM 
a realitzar l’avaluació, doncs, no hi ha dubte que haurien de tenir el dret, l’opció de 
poder estar acompanyades per una persona de confiança quan així ho desitgin i ho 
considerin.

Per tant, es tracta d’una PR de redactat doncs concís, però sintètic, però creiem 
que absolutament pertinent i contundent.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom del Grup 
Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bon dia. Bé, nosaltres anunciem el nostre suport a aquesta 
proposta. Hem presentat una esmena per poder, diguem-ne, fer evident que nosal-
tres hi estem d’acord. Estem d’acord en que el dret del pacient és estar acompanyat, 
motiu pel qual l’esmena va en aquesta línia. 

I dir que el Departament de Salut ja fa anys que hi treballa i el 2015 ja va apro-
var la carta a la qual fa referència l’informe del síndic i inclou ja aquesta voluntat de 
que..., o aquest dret que té el pacient a estar acompanyat en una visita de l’ICAM.

Simplement, anunciar el nostre posicionament a favor.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, també per posicionar-se respecte a les esmenes presen-
tades, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el dipu-
tat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Sí, no gaires coses més. Agraïm al Grup de Ciutadans l’acceptació de l’esmena. 
Des del departament ja es van adoptar importants mesures organitzatives per 

entendre i facilitar el dret dels acompanyants, com plantejava el Síndic de Greuges. 
De manera, em sembla, que ha de ser compatible mantenir la privacitat amb aquest 
dret a l’acompanyant. I així, amb l’acceptació de les esmenes, em sembla que queda 
reflectit d’aquesta manera.

No massa res més, em sembla que ja s’ha dit. I és bo que, gràcies a iniciatives, 
doncs a vegades es puguin ajudar a rectificar, a facilitar, a millorar aquells circuits 
o aquelles qüestions que tots estem d’acord que es poden millorar.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, i en 
nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable. Jo crec que hi ha 
un acord general. I realment plantejar-nos que n’hem parlat diverses vegades, de 
l’ICAM i dels problemes que genera, no? I el mateix informe del síndic moltes ve-
gades també ho... Tot i que jo vull reconèixer que s’han fet alguns canvis, queden 
encara moltíssimes coses per abordar a l’ICAM –aprofito, eh?, que el Pisuerga passa 
per Valladolid, però és que crec que valia la pena.

Per la resta, doncs donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. També per anunciar el nostre vot favorable a aquesta 
 proposta. Evidentment, s’ha de garantir aquest dret a l’acompanyament, però tam-
bé aprofito per recordar el cas de... El servei de l’ICAM està qüestionat en molts 
elements, en molts més aspectes i alguns han anat apareixent, no?, parcialment en 
aquesta comissió. Però crec que algun dia mereixeria una anàlisi concreta i exhaus-
tiva al respecte. 

Fa molt temps que les plataformes de gent afectada per males pràctiques a 
l’ICAM ens ho reclamen; que, en moments diversos, en aquest Parlament doncs 
s’han plantejat avaluacions al respecte, i no tenim la sensació que en la part estruc-
tural de fons del que falla a l’ICAM s’hagi millorat gaire en els darrers anys.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular..., 
de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. Disculpi.

Vidal Aragonés Chicharro 

Gràcies, presidenta. I disculpi, que estic a la Comissió de Justícia. 
Em permetran que faci un reconeixement a la present proposta de resolució, per-

què el que significa és allò que durant una etapa va ser una realitat, que no es permetia 
acompanyar a l’ICAM aquelles persones malaltes que havien de fer la seva avaluació 
mèdica. Per tant, tot l’agraïment al grup proposant.

Però també hem de reconèixer de que si això es va deixar d’aplicar, i per tant es 
va passar a aplicar la Carta de drets i deures, va ser perquè hi ha una plataforma, 
que és la PAICAM, la Plataforma d’Afectats per l’ICAM, que dia sí, dia també, per 
no dir setmana sí i setmana també, han fet tota una sèrie de reivindicacions, tota 
una sèrie de peticions al Departament de Salut. I fruit d’aquestes reivindicacions i 
d’aquestes peticions, va haver de donar compliment a la legislació vigent i reconèi-
xer que no es podia privar d’un acompanyament oportú a la persona que anava a fer 
la seva avaluació mèdica.

Dit això, la propera setmana tenim una concentració d’aquesta plataforma, que 
continua denunciant que les coses no es fan bé a l’ICAM. No es fan bé, entre altres 
coses, perquè tenim aprovat en període de 155, al gener del 2018, uns criteris ab-
solutament economicistes a l’hora d’avaluar. I per tant, mentre mantinguem que hi 
ha un instrument com l’ICAM que, en darrera instància, s’ha de sotmetre a criteris 
economicistes, allò no funcionarà.

Per tant, anunciar que, si podem estar físicament en la sala, hi votarem a favor. 
I que, a banda d’això, també volem continuar denunciant el que són pràctiques irre-
gulars per part de l’ICAM.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, sí, per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta de 
resolució. Aquest és un problema que ja s’ha tractat en altres propostes de resolució 
en relació amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i aquest era un dels proble-
mes que, d’una forma reiterada, anava apareixent. Per tant, també donarem suport 
a la proposta.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes, tot i que no es 
mantenen, no sé si vol agafar la paraula el diputat Soler?

Jorge Soler González

Disculpi, no he entès. No es mantenen?

La presidenta

No. Hi havia esmenes que no es voten, sinó que es dona suport al text original. 
Però vostè segueix tenint en seu torn, si vol. (La presidenta riu.)

Jorge Soler González

Doncs és fantàstic que... –disculpi, perquè estava amb altres coses a la vegada–, 
anava a dir que acceptàvem l’esmena, però, bé, si l’han retirat, doncs agraïm igual-
ment, com li vaig dir a la diputada, el comentari. 

En tot cas...

La presidenta

Doncs, disculpi, he sigut jo que he dit que es retiren les esmenes i, no, accepten 
les esmenes. Disculpi, ho tenia mal entès. Perdoni. (Veus de fons.) No ho he entès 
així, disculpin.

Jorge Soler González

Ja veu que cal tenir cintura per acceptar les dues coses. En tot cas... (Rialles.) 
Clar, jo li deia..., li deia això perquè em sorprenia; ahir a la nit havíem quedat d’una 
altra manera.

En tot cas, agrair les participacions, senyora presidenta, els comentaris. Sí que és 
cert que sentint la reflexió i recordant i rememorant algunes de les converses que ha-
víem tingut en aquesta comissió..., sí que potser, diputada Ribas, ha arribat el moment, 
potser hauríem de fer una sol·licitud de compareixença conjunta. No solament de la 
plataforma, sinó també del màxim responsable de l’ICAM i dedicar un monogràfic 
aquí, un matí de dijous, que vinguin tots, que s’escoltin uns als altres. Primer que par-
lin ells i després..., no? I potser és la manera de ficar ja fil a l’agulla d’una vegada. És 
tenir-los aquí, cara a cara, no?, i ficar-nos en un tema.

Avui sí que el volíem centrar en una cosa que em sembla que és per dignitat, 
evidentment, dels pacients, però cal reconèixer, el tema de l’ICAM és manté. I quan 
hi ha algú que no es sent, no?, absolutament, doncs, recolzat i considerat dintre del 
sistema sanitari és evident que nosaltres tenim aquesta responsabilitat. 

I per tant, jo, si us sembla, agafo el guant. I si arribem a aquest acord, que és, 
senzillament, fer una compareixença i dedicar un dijous –que crec que estaria molt 
ben aprofitat– a aprofundir, no?, com deia la diputada Ribas amb tot l’encert, en 
aquest tema, doncs el nostre grup parlamentari n’estarem encantats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I disculpin l’error. Per tant, passaríem a votació aquesta propos-
ta de resolució amb les esmenes acceptades.
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Per tant, vots favorables a la proposta?
Doncs, la proposta queda aprovada per la unanimitat dels presents.
Per tant, seguiríem amb l’odre del dia. Els proposaria que el punt 3 el veiéssim 

després del següent, perquè així la presidenta només hauria de sortir de la Mesa un 
cop, i per la bona gestió de la Mesa... (Veus de fons.) Era el següent a l’ordre habitual. 
Si els sembla bé? Ho dic per facilitar, en el meu cas, no haver d’estar anant i venint, 
i així em quedo a la Mesa i ja està. Els hi sembla? Sí? 

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de 
l’Hospital Sant Joan, de Reus 

250-00317/12

Doncs, per tant, faríem la Proposta de resolució sobre el tancament del servei de 
radioteràpia de l’Hospital Sant Joan, de Reus; una proposta de resolució presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per la seva defensa té la paraula el diputat 
Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies de nou, senyora presidenta. Doncs, bé, novament, portem les 
terres de Tarragona cap al Parlament. En aquest cas, per valorar el tancament, la 
notícia de tancament que es produïa ara fa un any en aquella zona. Avui parlem de 
l’anunci de tancament del servei de radioteràpia de l’Hospital Sant Joan, de Reus.

Recordo que, en aquells moments, es van mobilitzar associacions veïnals, que 
estan treballant molt bé, molt intensament per totes les seves terres. Crec que fan 
una defensa ferma i ben realitzada del que requereix el sistema sanitari a la zona.

I, per tant, d’allà, doncs, va sortir aquesta queixa. Una queixa fonamentada, a 
més a més, en les declaracions, inclús, del president de la Societat Espanyola d’On-
cologia i Radioteràpia, que va assegurar que era un error fer tancar aquest servei.

Això es va solucionar, i per tant, reconec que he estat temptat diverses vegades 
de retirar aquesta proposta. Bàsicament, perquè aquest tema crec que amb la pres-
sió, hi insisteixo, fonamentalment d’aquestos veïns, que també representen la seva 
ciutadania, van aconseguir que això s’arreglés.

Però, bé, he contactat amb ells i, arreglat aquest tema, sí que és cert que em tras-
lladen preguntes. Preguntes que nosaltres vam registrar i, com saben vostès, doncs 
encara no estan ben tancades i ben respostes. Situacions com, per exemple, per què 
s’envien a fer PETs a Barcelona, en lloc de Reus, per què no optimitzem bé els re-
cursos sanitaris? I saben vostès que, per Ciutadans, és una prioritat intentar tenir els 
recursos ben equilibrats i ben mantinguts.

Per tant, ells, des de les associacions, ens demanen si hi haurà, doncs, bé, sol·li-
cituds de danys, de perjudicis, amb tota aquesta gent que es va enviar a Barcelona, 
en lloc de ser tractada a la zona, quan hi havia el servei operatiu.

I, evidentment, doncs, revertir qualsevol opció que menystingui Reus, Tarragona, 
i que aturi, evidentment, les retallades en tractaments oncològics, com era punyent 
fa un any.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Bon dia. De fet, començo amb les paraules amb què acabava el 
diputat, perquè crec que és important posar damunt la taula que aquest tema es va resol-
dre. Que és cert que hi ha coses que s’han de poder seguir treballant, i que, per tant, la 
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feina dels professionals és indubtable, i amb això tots els grups parlamentaris hi estem 
sempre d’acord. 

I, en tot cas, crec que hi ha algunes coses que és important destacar. La primera, 
que l’hospital va seguir atenent tots els pacients, com, òbviament, no podria ser de 
cap altra manera.

I que, en tot cas, no va ser un tancament del servei. I aquí és bo revisar el ri-
gor periodístic a l’hora de fer aquestes notícies. Perquè, certament, una notícia com 
aquesta pot crear un alarmisme a part de la societat o a part de les veïnes i veïns de 
la zona. I, per tant, que no va ser un tancament, que va ser una aturada temporal que 
va afectar uns mesos concrets, com molt bé ha dit el diputat. 

I, per intentar documentar-ho, estàvem parlant de tretze casos, dels quals sis, 
aquella mateixa setmana, acabaven tractament. I que les altres set persones, que 
malauradament, necessitaven aquest tractament van ser ateses als altres dos accele-
radors de l’hospital nou de la zona, per tant de l’Hospital de Reus.

Crec que això és important, no només perquè els portaveus vam rebre al seu dia 
la informació, i per tant, també és, entenc, la nostra feina poder explicar aquestes 
coses. Òbviament, reivindicar l’equitat territorial –i sap que als diputats d’Esquerra, 
en això, ens hi trobarà sempre–, però l’equitat i la qualitat han d’anar de la mà i no 
les hem de confrontar.

S’ha de poder atendre a tothom, visqui o visqui, però això no vol dir atendre tot-
hom al cantó de casa seva si no és la millor qualitat assistencial que li podem donar.

I en aquest sentit –i per acabar, presidenta–, explicar també que per això les dues 
esmenes, que han estat acceptades pel grup proposant. 

I en aquest sentit, en la segona, de garantir aquesta atenció de qualitat, celebrar 
que ja el 2016, amb el conseller Comín al capdavant, s’impulsés la Xarxa oncològica 
de Catalunya, que, de fet, és un referent mundial. Aquest, no només sobre el paper, 
sinó també gràcies als professionals que hi treballen també a nivell reconegut.

I que aquest acord estratègic entre l’ICS i l’ICO, que, de fet, es va fer a dos hos-
pitals principalment, a la Vall d’Hebron i a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, 
on s’atenen el 60 per cent dels casos. És una assistència territorial i també de l’àrea 
metropolitana important, i que ha pogut ser estès a la resta del territori.

Per tant, en aquest sentit, celebrar que avancem també amb uns tractaments en 
unes malalties que cada cop proliferen més, que cada cop són més presents a la nos-
tra societat, i que, sortosament, per la bona feina d’aquests professionals investiga-
dors i investigadores, cada cop també hi tenim més solucions.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també, per a la defensa de les esmenes, i en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, presidenta. No abundaré..., la diputada Espigares ha estat prou 
exhaustiva en l’exposició del cas. 

En tot cas, sí..., fer referència al principi, a les paraules del diputat Soler, quan ell 
parlava de «queixa fonamentada». Les queixes fonamentades es basen en dades ob-
jectives. I les dades objectives ens diuen que, u, cap pacient va quedar desatès. I aquí 
estem parlant d’una incidència, en la qual un grup reduït de pacients, set en concret, 
van ser derivats de l’antic Hospital de Sant Joan de Reus, al nou. 

Aquesta és tota la incidència. Diguem que... En termes jurídics, podríem dir que 
no hi ha cas, eh? Però, en qualsevol cas, doncs, la situació va ser la que és, i simple-
ment reiterar aquestes esmenes que hem acordat i que, simplement, el que fixen és, 
d’una banda, el que ja es va fer, que és garantir que tots els pacients siguin atesos. 
I, òbviament, garantir la qualitat del servei, sigui on sigui el territori on resideixi el 
pacient afectat.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a la proposta de resolució, i en 
nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, presidenta. Jo és que no sabia si, al principi, retirava o no la proposta de 
resolució, donat que estava resolt. Però jo crec que, a l’admetre les esmenes, es dona 
la garantia de que això no..., de que cap pacient deixi de rebre el tractament, sigui 
quina sigui l’època de l’any. I, per tant, hi donarem suport.

Jo només agafava les últimes paraules del diputat Quinquillà, que ell deia: «En 
termes jurídics, no hi hauria cas.» Ja, però és que parlem de salut i no de termes 
jurídics. I per tant, no es tracta tant de que hi hagi cas, hi hagin certs pacients que 
puguin o no ser atesos, que segur que van ser atesos, sinó que els mateixos profes-
sionals del servei van llançar una veu en el sentit de dir, home, pot ser una aturada 
temporal, però que pot acabar sent una parada permanent, no?, per reordenacions 
dels serveis.

Per tant, jo crec que va alertar més, en general, i va haver més mobilització tam-
bé quan els professionals es van afegir a la queixa i a la demanda que havien fet els 
mateixos pacients, i per tant, jo crec que va ser la suma de tot el que, d’alguna ma-
nera, va fer revertir la decisió. 

I per tant, quedem en que garantir durant tot l’any el millor tractament és el que 
hauríem de fer sempre i en tots els casos. Per tant, donarem suport a la proposta.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Realment, la resolució quedava ara desfasada, no?, pel temps que s’ha 
trigat a debatre-la.

Entenem que amb aquestes esmenes acceptades l’actualitzem i la convertim en 
allò que ha de ser, que és que es garanteixi un bon tractament oncològic en qualse-
vol època de l’any, en qualsevol lloc del territori, i hi farem suport.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. És cert que la proposta de resolució és extemporània, però, si 
m’ho permeten, prefereixo alçar una mica la mirada, recordar-los que tornem a estar 
al mes de juliol, que s’acosten períodes de vacances i que, sí, el de Reus va ser un 
cas que va cridar l’atenció dels mitjans de comunicació, però també de la ciutadania, 
perquè es tancava per vacances un servei tan important com era el del tractament 
de malalties oncològiques, no? Sense posar en dubte que els pacients que requerien 
tractaments podien ser atesos de forma semblant i amb les mateixes garanties. 

Però, com els deia, alçant una mica la mirada, al juliol de cada any, ens llevem 
amb notícies de tancament de plantes hospitalàries, de tancaments de serveis, de 
tancaments de... Òbviament, per un dret que és el dels treballadors a poder fer les 
seves vacances, però aquí tenim un problema de fons: és el dimensionament de la 
plantilla dels professionals, si és l’adequada o no –crec que no–, per poder mantenir 
tots els serveis hospitalaris durant tot l’any, perquè les malalties no fan vacances,  
i les necessitats de rebre atenció sanitària tampoc no fa vacances.

I, francament, doncs ens sorprèn, hi insisteixo, que cada mes de juliol rebem no-
tícies de que serveis hospitalaris pateixen reduccions i, sobretot, en indrets en els 
que, precisament, durant l’estiu, és quan es multiplica la població, i per tant, es mul-
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tiplica la necessitat de professionals sanitaris i d’equipaments hospitalaris per aten-
dre totes les necessitats que hi puguin haver, no?

Per tant, és amb aquest esperit que donarem suport a aquesta proposta de reso-
lució que fa referència al cas concret de l’accelerador de Reus, però que volem po-
sar en evidència que tenim un altre problema més generalitzat i que creiem que cal 
abordar per evitar, precisament, que aquestes situacions es tornin a repetir.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes presentades, té la 
paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, agrair les consideracions i reflexions que tots vos-
tès han anat fent, motiu pel qual queda ben argumentat el sentit de mantenir, doncs, 
aquesta proposta; extemporània, indubtablement, en el seu articulat, però no en el 
seu sentit final, com ara mateix ens deia el diputat.

I per tant, doncs acceptem les esmenes per donar congruència final al sentit 
d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Doncs podem fer una votació conjunta de tota la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels presents.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat 
per al tractament de casos de mort perinatal 

250-00305/12

I ara passem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el punt 3 de l’ordre del 
dia original, que és la Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
unificat per al tractament de casos de mort perinatal. (Veus de fons.)

El vicepresident

Bé, té la paraula, en representació del grup proposant, de Ciutadans, la senyora 
Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidente. Cuando trabajas en una planta de maternidad en un hospital, 
como ha sido mi caso, la mayoría de las veces, las personas te comentan lo bonito 
que es trabajar en esa planta. Y es cierto, es bonito; por lo general, es todo felicidad 
con el nacimiento de los niños y los únicos llantos que allí se escuchan son los de 
los bebés. Pero no siempre es así. Allí también viví momentos muy duros.

Es muy duro ver como unos padres entran en la planta de maternidad, pero, al 
salir, sus brazos están vacíos. Y es que la muerte perinatal y neonatal es un tema 
tabú a nivel social, pero el apoyo sanitario también es deficitario.

Existen hospitales que han creado un circuito de duelo, dentro de la planta de 
maternidad, para que las familias que pasan por una situación tan difícil no se en-
cuentren compartiendo espacio con familias cuyos hijos han nacido sanos, y que 
puedan tener un espacio e intimidad en uno de los momentos más difíciles de su 
vida, como es la pérdida de un hijo que aún no ha nacido o que tiene poco tiempo 
de vida.

Por lo general, en la mayoría de los centros hospitalarios no existen estos circui-
tos y el personal no está lo suficientemente formado para afrontar estas situaciones. 
No es por falta de voluntad, sino por la no creación ni inclusión en la práctica diaria 
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de una guía de buenas prácticas y por la falta de adecuación de espacios físicos y de 
equipos especializados.

Necesitamos que, ante una experiencia tan dolorosa, los profesionales que están 
en contacto con estas familias tengan la formación necesaria para atender las nece-
sidades e intentar resolver las dudas que tengan estas familias y entender el dolor 
por el que están pasando.

Por ello, desde Ciudadanos, creemos que es necesario unificar criterios en todos 
los centros hospitalarios de Cataluña, desarrollando una atención específica y un 
circuito para mejorar la calidad y la atención en un momento tan delicado.

Es un momento inmensamente difícil cuando al silencio y a la ausencia se su-
man el silencio social e institucional. Esperemos que, a partir de hoy, comencemos 
a romper el silencio institucional.

Quiero dar las gracias a los grupos Junts per Catalunya i Republicà por las en-
miendas presentadas, y en especial a la diputada Titon Laïlla por la posibilidad de 
llegar a un acuerdo en esta propuesta de resolución y que salga adelante y sea apro-
bada.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en re-
presentació del Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs agrair la presentació d’aquesta proposta de resolució, 
perquè no és una proposta de resolució fàcil en una comissió com aquesta o, fins i 
tot, m’atreviria a dir, en el sistema sanitari, parlar de la mort no és el més habitual. 
Entre altres coses perquè, encara, a dia d’avui, a l’imaginari col·lectiu que tenim, 
quan parlem de sanitat, de salut, és curar, no?

I aquesta proposta de resolució el parla és de cuidar. I parla de cuidar no només 
aquell nen, en aquest cas, que se’n va, sinó també la família que es queda i que pa-
teix una situació duríssima. Però no només parla de cuidar la família, sinó també 
parla de cuidar els professionals.

Ella deia..., de dir que, moltes vegades, la mort o el tractament de la mort o com 
ho incorporem, això, a la vida diària dels serveis sanitaris, això no ho tenim ben 
treballat. I és veritat. Però és que tampoc ho tenim treballat en la formació, als cur-
rículums.

Sabem molt de teoria. Tots ens sabem les fases del dol que passa la persona, etcè-
tera, però no ens expliquen o no ens ensenyen i no ens informen de com hem d’acom-
panyar el dol. Sabent, a més a més, que cada persona, que cada família el viu d’una 
manera diferent, necessita coses diferents, i que segurament també els entorns en els 
que passa tot això doncs són també molt diferents.

Per tant, crec que és important parlar d’una proposta de resolució com aquesta, 
que el que vol, precisament, és parlar de tot això. Fugint a vegades, no?, que és a 
les transaccions a les que hem arribat, d’intentar protocol·litzar una cosa que és tan 
difícil de protocol·litzar, però sí que és veritat que ens calen guies que ens facilitin 
fer aquest acompanyament, no només quan passa, sinó també preparar en la part 
anterior, però, sobretot, treballar que un cop, doncs, la mort s’ha produït, l’acom-
panyament a la família per part dels serveis sanitaris. I donar l’opció també de 
que aquest acompanyament s’allargui en el temps materialment, però temporalment 
també, perquè les famílies puguin mantenir el contacte que necessitin al llarg d’un 
temps amb aquelles persones que els han acompanyat en un moment tan transcen-
dental per a les seves vides.

Per tant, agrair les transaccions fetes i, òbviament, donarem suport a la proposta 
de resolució.
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El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació de Junts per Catalunya, té la paraula el 
senyor Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president o vicepresident. No m’estendré, no puc afegir gaires 
coses més al que ja han dit en les intervencions que m’han precedit. 

Agraeixo la predisposició per fer aquestes transaccions, que a mi em sembla que 
en aquells punts milloren la redacció i inclouen matisos que ajuden a facilitar l’acord, 
i això sempre és bo, i en aquesta comissió especialment, doncs, es pot palpar. 

La diputada Laïlla ho ha explicat molt bé. És una PR que tracta de curar, que vol 
parlar de la vida i de la mort i això és difícil. 

Jo m’afegiria... El senyor Soler abans agraïa les reflexions. Jo en volia transmetre 
dues. A vegades podem caure en el detall de dir amb massa concreció, amb massa 
detall el que han de fer els centres. Ho dic de cara al punt –i ho dic proactivament, 
eh?, sobretot– que si hem de dir als centres els exemples que serveixen..., que si una 
libélula, que si una mariposa azul; jo crec que hi ha una certa autonomia del centre, 
que han de ser sobirans a decidir ells com ho volen fer. I no caldria, des del meu 
punt de vista, en la redacció original, haver d’entrar en detalls. 

Així com un punt que hem transaccionat, que evitem doncs de posar quins exem-
ples han de ser els tipus de «recuerdos a la familia». Jo crec que aquí hi ha d’haver 
una autonomia de centre, absolutament sobirana, que ells haurien de seguir. Això 
ho dic a tall de reflexió. 

No ha de ser tabú, ni molt menys. Hi ha d’haver unes guies protocol·litzades. I em 
sembla que aquesta PR va en aquesta línia, i per tant, evidentment, també donarem 
suport a això.

El vicepresident

Moltes gràcies. En representació del Grup Socialista, té la paraula la senyora 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, vicepresident. També per expressar el nostre vot favorable. Jo crec que 
les diputades Fernández i Laïlla ho han explicat molt bé, tant en l’exposició de mo-
tius, com en l’exposició que ha fet la diputada Laïlla.

Ens costa parlar de la mort, ho hem dit sempre. I per tant, encara costa més quan 
es tracta de mort perinatal, no? Si un naixement hauria de ser sempre –i em sembla 
que vostè ho deia– un motiu d’alegria, quan no ho és, doncs encara costa molt més.

Per tant, s’han de posar totes les eines per afrontar i acompanyar. Jo, em sembla 
bé la proposta de resolució i també els acords als quals s’ha arribat, tant l’assignació 
d’un espai d’identificació, que cada vegada no hagi de ser una explicació, sinó que 
per si mateix estigui identificat. 

I voldria tornar a fer esment a un punt concret, que és la formació. 
L’acompanyament dels professionals, però també la formació dels i les professio-
nals. És a dir, és evident que no formem els nostres professionals, en cap cas, en la 
mort. Els formem de cara a la salut i a guarir, perquè, d’alguna manera, això és el 
que tenim. Però no els..., tampoc... Els formem per afrontar la separació respecte a 
les morts que es produeixen, no en l’acompanyament ni en el sentiment de la mort. 
Jo crec que aquí tenim un problema i un gran recorregut en el camp de la formació 
en competències més emocionals, no? 

I això ho hem comentat també en altres casos i, tant a les facultats com als cen-
tres de formació, hauríem d’introduir elements d’aquest tipus.

Ho anem dient però jo vaig veient que a la facultat no s’introdueix res, per tant, 
hauríem de treballar molt més en aquest aspecte. Perquè és, en el fons, la mort és 
també una part de la vida, no?, i, com a tal, s’ha de poder afrontar.

Res més i donarem suport a la proposta de resolució.
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El vicepresident

Moltes gràcies. En representació de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la 
senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs, sí, també insistir en el mateix sentit. Si la mort és un tabú en la 
nostra societat i en el mateix sistema sanitari, la d’un nadó o d’un nonat és d’un si-
lenci absolut.

Fins que no has viscut algun cas de prop o no ets un professional del sistema de 
salut, realment no t’adones de què vol dir i de com d’important és aquest acompa-
nyament dels professionals i de tot el sistema en un moment tan dur.

Per tant, molt ben vinguda aquesta proposta de Ciutadans. També amb les apor-
tacions que hi ha hagut amb les transaccions, a partir de les esmenes, crec que s’ha 
explicat molt bé, es dona una bona resposta. 

I només volia afegir un element. També es donarà en el debat de la proposta de re-
solució de la cesària. I se’ns ha donat en tantíssims casos, en tants altres elements que 
tractem en aquesta comissió. És que un dels problemes que tenim en el nostre sistema 
sanitari públic és que hi ha bones pràctiques, però no estan esteses a tot el sistema. I ens 
cal, sí, marcar-li a tot el sistema i a tots els hospitals per on han d’anar les bones pràc-
tiques. 

Perquè el que no pot ser és que depenent d’on es visqui, sent atès per un mateix 
sistema sanitari públic, rebis un tipus d’atenció o unes altres, en casos tan brutals, 
no?, com és aquest, que tinguis un cas de mort perinatal i que no rebis el mateix 
tipus d’atenció o d’acompanyament del sistema depenent d’on t’hagi tocat, per on 
visquis en el teu país.

I això doncs, la veritat, és que no s’entén. No hauria de ser. Hi hauria d’haver, 
en tot lo bàsic, uns estàndards complets bàsics mínims i uns protocols iguals arreu, 
garantits. I per tant, benvinguts siguin els exemples de les bones pràctiques també 
en les resolucions, i benvinguda sigui l’exigència de que les bones pràctiques s’es-
tenguin a tot el sistema.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, en representació del Subgrup del Partit Popular, té la pa-
raula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta.

El vicepresident

Molt bé. Finalment, té la paraula en repre... (Veus de fons.) Sí? 

María del Camino Fernández Riol

Solo quería comentar una cosa. Precisamente, lo de la identificación lo tuvimos 
que dejar porque ahora mismo el sistema informático no permite marcarlo con nada. 
Pero es importante que esté en los expedientes y que ponga lo que sucede. Y que, si  
esa persona ha pasado por la muerte de un hijo, ya sea perinatal o neonatal, que 
cuando vaya a otro médico, o si cambia, es decir, vive en Lleida, se va a Girona o a 
Barcelona, en ese expediente lo puedan ver y sepan de qué va.

Y luego, precisamente, lo de los recuerdos a las familias, no ha sido por poner 
el qué. Es que las asociaciones que están formando, que precisamente están forma-
das por padres que han perdido estos hijos, piden que se les dé y que se les ofrezca. 
Porque muchas veces estas familias no están en situación de pedirlo, no se acuerdan. 
Entonces, de ahí venía la posibilidad de poder ofrecerles...

Nada más. 
Muchas gracias.



DSPC-C 315
18 de juliol de 2019

Sessió 16.2 de la CS  20

El vicepresident

Molt bé, moltes gràcies. Entenc que podem votar tota la proposta en la seva to-
talitat.

Vots a favor?
Per tant s’aprova per la unanimitat dels presents.

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

I anem al punt 7... No, espera, a veure... (Veus de fons.) Avui, portem una mica..., 
un cert caos, eh? (Veus de fons.) Sí. Punt 9. Molt bé. 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. Té la paraula, en representació del grup 
proposant, el Grup Socialista, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, aquesta proposta de resolució fa una pe-
tició molt clara, que és aquest restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i el servei de farmàcia de guàrdia.

En aquests moments, ja fa vuit anys que es va fer el tancament definitiu d’aquest 
servei d’urgències al CAP de Sant Feliu de Llobregat. I podem dir que tenim un altre 
cas de desmantellament del model sanitari, sobretot de proximitat, que afecta a una 
població important que veu, doncs, reduït el seu servei sanitari més pròxim.

Per tant, en aquesta proposta de resolució el que voldríem venir a fer és la peti-
ció, és a dir, necessitem que aquest servei torni, el servei de vint-i-quatre hores, per-
què realment la població ho necessita. 

I aquest tancament del vint-i-quatre hores, que ara ha passat més o menys a la 
meitat, ha provocat també que les farmàcies de guàrdia també quedin tancades a 
partir d’una hora concreta, a partir de dos quarts d’una de la matinada.

Aquest servei també perjudica la població de Sant Feliu de Llobregat, que es veu 
abocada a fer desplaçaments a altres indrets on hi ha servei, el servei d’urgències, 
com és, per exemple, l’Hospital Moisès Broggi. Això vol dir que aquells que hi po-
den anar, doncs, perfecte, i els que no hi poden anar, doncs també és un altre im-
pediment, una dificultat, no tenir aquest servei d’urgències.

Per tant, nosaltres el que demanaríem és fer això. Demanem restablir aquest ser-
vei d’urgències i també mantenir les negociacions perquè les farmàcies de guàrdia 
puguin tenir també obert. 

Hem arribat a un acord d’aprovar les esmenes que s’havien plantejat. I ho dei-
xaria aquí.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en represen-
tació del Grup Republicà, la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, és una altra d’aquelles propostes de resolució amb què ens 
trobem en aquesta comissió, que fan referència a un cas territorial, però que respo-
nen a una voluntat o a una necessitat de planificació, en aquest cas de les urgències, 
arreu del territori.

És veritat que Sant Feliu de Llobregat té dos CAPs amb horaris diferents i que 
l’atenció d’urgències al CAP té alternatives properes, perquè la comarca del Baix 
Llobregat, en aquest sentit, té accés a les urgències hospitalàries amb molta més fa-
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cilitat que altres territoris, però, en qualsevol cas, el que sí és cert és que, en aquest 
cas, en aquest territori, sí que han respost, totes aquestes decisions, a la planificació 
que recull el Planuc, que també n’hem parlat aquí altres vegades.

Agrair l’acceptació de les esmenes, que el que pretenien, precisament, és, en base 
al que es treballa en el Planuc, poder garantir, precisament, aquesta atenció conti-
nuada. 

I també com deia la diputada a l’exposició de motius, doncs que les farmàcies..., 
que en aquest cas així ho recull també, que la farmàcia que li pertoca a l’àrea bàsica 
del pla, doncs també faci aquest paper d’agent sanitari, que doni suport quan hi ha 
una mancança d’aquest estil, en el sentit de que les urgències no responen les vint-
i-quatre hores.

Per tant, en aquest sentit, i en tant que accepta les esmenes, donarem suport a 
aquesta proposta de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, ara, per Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís 
Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Només per agrair, en primer lloc, que s’hagin acceptat les es-
menes presentades pel nostre grup parlamentari. Es tractava de dues esmenes que 
tenen a veure amb una perspectiva més..., la segona més tècnica, i respecte a l’ober-
tura de les farmàcies en el moment, precisament, que estiguin en funcionament els 
CAPs. I l’altra té més a veure amb una qüestió de la planificació, que ja s’ha comen-
tat, i fins a quin punt es manté o no l’atenció continuada de la població.

El departament entén i el grup parlamentari entenem que aquesta atenció con-
tinuada es manté, i per tant, des d’aquest punt de vista, acceptem que ha estat una 
proposta adequada, la resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i, a 
més a més, estem satisfets de que s’hagin acceptat les esmenes. I, per tant, votarem 
a favor de la proposta.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Grup de Ciutadans, té la paraula el se-
nyor Martín Barra. (Veus de fons.) Elisabeth Valencia. Disculpes, eh?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, gracias. Bueno, vemos una propuesta de resolución a la que ya estamos acos-
tumbrados en esta comisión –aunque no pertenezco a ella, sé que es una propues-
ta habitual–, por los recortes aplicados durante la crisis económica por parte del 
Govern de la Generalitat, porque fueron los más salvajes desde 2010. Y las políticas 
del Govern, pues, no han permitido que los ciudadanos de Cataluña se recuperen.

En este caso, estamos hablando de un caso en concreto, que afecta al CAP de 
urgencias de la ciudad en la que yo resido, Sant Feliu de Llobregat. Quiero comen-
tar que yo misma me encontré con este CAP de urgencias cerrado la semana pasada 
cuando acudí a él por una urgencia que tenía, en este caso, mi sobrino, y tuvimos 
que acabar en el Hospital Moisès Broggi. Por tanto, pues lo puedo decir en primera 
persona, que he sido víctima pues de esta mala planificación, desde nuestro punto 
de vista, por parte del Govern.

Quiero decir que es una reivindicación del territorio. ¿Por qué? Pues porque pen-
samos que el Govern tiene orientadas sus políticas en otro sentido, que nada tiene 
que ver con las políticas sociales: el mantenimiento de su estructura de altos cargos, 
de embajadas y, mientras, mantienen los recortes de 2010, que se realizaron en su 
momento y que no han corregido ahora.

Quiero comentar que la población de Sant Feliu de Llobregat, bueno, como todos 
saben, es la capital del Baix Llobregat, y allí se podrían atender muchas urgencias 



DSPC-C 315
18 de juliol de 2019

Sessió 16.2 de la CS  22

perfectamente en atención primaria y no derivarlas hacia el Hospital Moisès Broggi, 
que en muchas ocasiones nos lo encontramos colapsado, el servicio de urgencias.

Recordamos también la importancia que tiene la atención sanitaria de proximi-
dad, especialmente para las personas que están en situación de vulnerabilidad, con 
movilidad reducida o cuando hablamos de personas mayores. Es muy importante, 
desde este punto de vista, la atención que se recibe en los CAPs.

Y también quiero decir, desde aquí, que desde Sant Feliu se está reclamando 
prioridad presupuestaria y previsiones para la inversión que supondría la apertura 
de un CUAP, de un centro de urgencias de atención primaria, como en tantos otros 
municipios de la comarca del Baix Llobregat y del resto de Cataluña, siguiendo sin 
conseguir que el Govern atienda estas necesidades.

Por todo ello, daremos apoyo a esta propuesta de resolución, esperando que el 
Govern cumpla con lo que se propone en este Parlament.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
Entenem que hi va haver un greuge al dret a la salut pública amb el tancament de 
centres d’atenció primària i de centres d’urgència d’atenció primària, que va com-
portar també el tancament de molts serveis de farmàcia d’urgències. 

I entenem que en aquest procés d’obertura d’un CUAP, més enllà del diàleg entre 
el consell comarcal i el Departament de Salut, s’hauria d’establir també un diàleg 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu per veure quina és la millor ubicació. Però, més en-
llà d’aquest diàleg al que emplacem a l’Administració de la Generalitat amb l’ajun-
tament, compartim la moció, i per tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé. I, ara, en representació del Subgrup del Partit Popular, té la paraula el 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Entre l’any 2011 i 2012, crec que van ser vora setanta els cen-
tres d’atenció primària a Catalunya que van veure reduïts els seus horaris i reduït 
també el nombre de professionals que atenien la ciutadania. 

En els centres d’atenció primària. Després hi ha els efectes col·laterals, que és que, 
si un centre d’atenció primària deixa de prestar servei de vint-i-quatre hores, tampoc 
no té massa sentit que l’oficina de farmàcia, que donava servei als usuaris nocturns 
d’aquells centres d’atenció primària, doncs poguessin mantenir també el servei. És 
una qüestió que és absolutament col·lateral.

No els he comptat, però segurament més de la meitat dels casos que es van tan-
car, dels casos que es van..., de la setantena de casos, eh?, que he esmentat dels anys 
2011 i 2012, han estat objectes ja de propostes de resolució que hem vist en aquesta 
comissió. I avui mateix en veurem una altra. Avui parlem de Sant Feliu, després par-
larem de Gavà, però en comissions anteriors, jo crec que a cada comissió hem parlat 
d’algun CAP en el qual hi ha una situació d’aquestes característiques.

Per què? Doncs per en el 2011 i 2012 s’adopten aquestes mesures perquè hi ha 
una situació d’escassetat de recursos per part de l’Administració i d’optimització de 
recursos o retallades, com li vulguem dir. Però per absència de recursos públics. 
Perquè no hi havia prou recursos públics. 

Però la situació ha canviat. El que no ha canviat és la recuperació dels serveis 
que es prestaven abans. I, en això, té una responsabilitat clara el Govern. El Govern 
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que no ha pres les decisions per recuperar la qualitat del servei que es prestaven amb 
anterioritat, primera part. Però tampoc no hi ha tingut massa interès, perquè per po-
der-ho fer, òbviament, és imprescindible tenir pressupostos, i tenim un govern que 
ni tan sols ha aprovat els pressupostos; no el Parlament, el Govern. 

O sigui, no és una qüestió de la conjuntura política del Parlament, en tot cas serà 
una qüestió de la conjuntura política del Govern, que ha estat incapaç de dur uns 
pressupostos al Parlament per tal de, entre moltes altres coses, poder corregir aques-
tes situacions que estem tractant en aquestes propostes de resolució.

Nosaltres hi votarem favorablement. 
Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, finalment... (Veus de fons.) No cal fixar posició? Doncs votem, 
entenc, tota la proposta en la seva totalitat.

Vots a favor?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents.

La presidenta

Ara seguim amb l’ordre del dia. 

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

Aniríem al punt 10, que és la Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP 
Sant Just Desvern. És una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i per la seva defensa, té la paraula la diputada Marta 
Moreta.

Marta Moreta Rovira

Moltes gràcies, presidenta. Doncs, sí, fem aquesta Proposta de resolució d’ampliació 
del CAP de Sant Just Desvern. Parlem de quan s’inaugurava aquest CAP. S’inaugurava 
el 1990 i, aleshores, en aquell moment, estava previst que aquest CAP pogués absorbir, 
aproximadament, unes 12.000 persones, 12.300 persones.

Però, evidentment, el temps ha anat passant des del 1990, que sembla, allò, que 
parlem d’una altra època ja bastant llunyana. I resulta que l’ampliació d’aquest CAP 
doncs no s’ha fet. I no s’ha fet i, en canvi, els habitants, com és evident, han anat 
pujant. En aquests moments, avui, la població de Sant Just Desvern té, aproximada-
ment, uns 17.000 habitants, una miqueta més de 17.000 habitants. I el que provoca 
aquest augment d’habitants i, per tant, de persones que utilitzen aquest servei, és una 
saturació. Una saturació importantíssima en aquest CAP.

La falta d’espai és evident –és evident–, provoca problemes per aquesta satura-
ció. I l’Ajuntament de Sant Just Desvern el 2011, després que la Generalitat li co-
muniqués que no tenia recursos per poder fer aquesta ampliació, va decidir de fer 
la proposta d’avançar els 3 milions d’euros que costaven l’ampliació d’aquest CAP.

Per qüestions diverses, això no es va acabar portant a terme i, avui, des del 1990 
fins al 2019, continuen tenint un CAP que està saturat, que hi falten espais, que te-
nen problemes de tot tipus, els professionals, per tirar endavant la seva tasca diària. 
I per tant, no s’ha fet l’ampliació.

Ens cal, de forma urgent, fer aquesta ampliació d’aquest CAP de Sant Just 
Desvern i, per tant, fer l’encàrrec de revisar el projecte d’aquest centre sanitari.

Acceptem l’esmena que s’ha proposat i, per tant, no m’allargo més.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs, per a la defensa de l’esmena presentada, i en nom del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.
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Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Com deia el diputat abans, n’hem parlat sovint, dels dife-
rents CAPs, per tant, en aquest sentit, a banda de posar en valor la feina de l’atenció 
primària, no només de les més de vuitanta mi visites que es fan en aquest CAP, sinó 
també tota la feina preventiva de consells de salut, de salut mental i també l’Assir, 
de fet, té tota la zona de l’Assir del Baix Llobregat. 

Concretament, en aquest cas, comentar que hi ha un projecte del 2010, que pre-
veia aquesta reformulació i que l’alcalde així va reivindicar, que els regidors també 
han treballat. Crec que també s’ha parlat de la situació conjuntural del país a nivell 
econòmic en aquell moment, i per tant, doncs, via la proposta de resolució de que 
feia el PSC, i agraint que s’hagi acceptat l’esmena, posar damunt la taula que el 
Govern torni a fer aquesta reformulació del projecte, que, òbviament, caldran més 
de sis mesos, ni que sigui per un tema legal de licitació de l’obra i de compromís 
del pressupost. 

Però que, en tot cas, som conscients d’aquesta necessitat, de que s’hagi posat 
també aquesta situació damunt la taula. I per tant, seguir demanant al Govern que 
pugui fer el mapa complet de la zona, com fem a cada comissió, i no dels punts aï-
llats. Però, òbviament, parlar també de cadascun d’aquests llocs del territori també 
ens ajuda a conformar aquesta mapa d’atenció sanitària del país.

Per tant, en aquest sentit, donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també per a la defensa de l’esmena presentada, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Lluís 
Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies. Amb la mateixa línia que expressava la diputada d’Esquerra Republicana. 
Simplement, comentar que no posa en dubte ni el departament ni aquest grup parla-
mentari la necessitat de l’ampliació. 

El 2010, de fet, GISA ja disposava d’un primer projecte per tirar endavant l’am-
pliació, però, ateses les circumstàncies que es van produir amb posterioritat, des 
d’un punt de vista administratiu i des d’un punt de vista de la situació econòmica, 
no es va poder portar a terme. 

I ara, en tot cas, el que s’està fent és el canvi per tal de que qui liciti realment 
aquestes obres sigui l’empresa que licita aquestes obres actualment al Govern de la 
Generalitat, i que és Infraestructures.cat. I en la mesura que es faci aquesta licitació, 
es podran executar les obres d’ampliació del CAP de Sant Just Desvern.

Per tant hi ha una voluntat coincident de tots els grups parlamentaris de que 
aquestes obres s’han de fer. I, a més a més, el Govern de la Generalitat n’és molt 
conscient, de que s’han d’executar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida, un saludo al concejal 
de Ciutadans de Sant Just Dervern, que nos acompaña en esta comisión; bienvenido. 

Como en el punto anterior, de nuevo nos encontramos con una propuesta de re-
solución de tipo territorial. En este caso, pide al Govern que cumpla sus obligacio-
nes respecto al derecho a la salud y a la atención sanitaria de los ciudadanos de Sant 
Just Dervern. 
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Se pide la ampliación de un centro de atención primaria, construido en 1990, 
cuando esta población tenía muchos menos habitantes, y que claramente ha quedado 
desfasado y está saturado.

Y se da la circunstancia de que el ayuntamiento ya propuso, como ha comentado 
la diputada socialista, ya propuso en 2011 hacerse cargo del coste de la ampliación, 
y que la Generalitat lo podría ir reintegrando en cómodos plazos, pero ni aun así.

Este tipo de propuestas de resolución contrastan con otras que tratamos en 
esta comisión hoy mismo, por ejemplo, anticonceptivos Essure, tarjeta sanitaria 
«Cuida’m», tratamientos de casos de muerte perinatal, en los que todos los grupos 
de esta comisión tenemos un gran interés en llegar a acuerdos para mejorar el siste-
ma sanitario de Cataluña. Claro que sí. Y nos resulta fácil ponernos de acuerdo en 
esas cuestiones. Pero cuando nos encontramos con estas otras cuestiones, pues hay 
un gran contraste.

Porque aquí nos encontramos con un muro. Un muro al que también hacía refe-
rencia el señor Rodríguez en su intervención anterior. El muro de recuperar los re-
cortes que hizo el Gobierno de la Generalitat, aquel de Mas, Boi Ruiz y compañía, 
en los tiempos de crisis, y que ya va siendo hora de que se recuperen –ya va siendo 
hora.

Les voy a aportar unas cifras. Según los datos de la Asociación de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales, mientras en el conjunto de todas las comunidades 
autónomas el gasto en sanidad, en 2017, aun era un 9 por ciento menos que en 2009, 
en Cataluña es el 27,5 por ciento menos. Si hablamos del presupuesto total, la me-
dia de las comunidades autónomas es un 33 por ciento para Sanidad. En el caso de 
la Generalitat, el 28,6. Los segundos por la cola. Y si, en lugar de la cifra total, ha-
blamos del gasto per cápita, en 2018, la segunda comunidad autónoma por la cola: 
doscientos euros menos que la media española.

En resumen, vamos muy retrasados respecto al resto de comunidades autónomas 
de España en recuperar el nivel de gasto en políticas sociales de antes de la crisis.

Y, mientras el Govern mantiene su mirada absorta en fantasías identitarias, que 
chupan de las arcas públicas sin medida, los problemas reales, las necesidades bási-
cas, como la salud y otras, no son la prioridad de este Govern.

Y cuando no se cumple ni con los ciudadanos, ni con los profesionales, que no 
solo sufren la discriminación de ser los únicos de toda España que no han recupe-
rado sus pagas extras o que siguen con recortes en sus DPOs, sino que además han 
de ver cómo no se les facilitan los medios o las condiciones materiales para hacer 
su trabajo de forma correcta..., cuando esto ocurre, podemos hablar de planificación 
territorial, como se ha comentado en otro punto anterior, podemos hacer que..., po-
demos hablar de muchas cosas, pero lo que hace falta, de una manera clara y cuanto 
antes mejor, es revisar las prioridades del Govern. 

Nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta de resolución, como no podía 
ser de otra manera, y esperamos –y hablaremos de este tema– que el Govern ponga 
cartas en el asunto.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el 
diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres, òbviament, com no podria ser d’una altra 
manera, votarem a favor de l’ampliació del CAP Sant Just Desvern, però entenem 
que ha de ser una decisió acompanyada d’una reflexió més àmplia. 

És a dir, durant els anys de les retallades es van tancar centres d’atenció primària 
i es va retallar en l’atenció mèdica en aquest país. Per tant, revertir les retallades vol 
dir, òbviament, adequar les infraestructures a les necessitats actuals del país, però 
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també les plantilles a les necessitats actuals del país, i els equipaments sanitaris a 
les necessitats actuals del país, per tenir un servei mèdic de qualitat al conjunt del 
territori.

Per tant, hi votarem a favor, però entenem que ha de ser una discussió que vagi 
més enllà i que vagi per revertir les retallades i per apostar per un servei públic 
d’atenció mèdica de qualitat en aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Efectivament, quan es tracta de..., quan parlem de recuperar serveis, 
parlem de, precisament, millorar el servei, recuperar els serveis que ja teníem, mi-
llorar i recuperar les plantilles per poder prestar serveis, però també recuperar les 
inversions en infraestructures, perquè els serveis, doncs, s’adeqüin a allò que la ciu-
tadania mereix, no?

I per tant, l’ampliació d’un CAP o la construcció d’un CAP són inversions im-
prescindibles que, hi insisteixo, queden aturades perquè no hi han pressupostos. 
I perquè hi ha un govern que no és capaç d’aprovar uns pressupostos.

I per tant, estem exactament en la mateixa situació que comentàvem abans en 
relació amb Sant Feliu, ara Sant Just, després Sant Vicenç dels Horts, després Gavà.

Hi votarem favorablement.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Marta Moreta per posicionar-se sobre 
l’esmena presentada.

Marta Moreta Rovira

Bé; gràcies, presidenta. Malgrat que acceptem l’esmena, eh?, que insta la 
Generalitat a realitzar l’encàrrec a Infraestructures.cat per revisar el projecte de 
Sant Just Desvern, és evident –és evident– que he de discrepar de forma severa, di-
guem-ne, amb el comentari que ha fet la senyora Espigares del Grup Republicà en 
què deia que la situació econòmica és dolenta. Però és que la situació econòmica el 
2010, 2011 i 2012 era pitjor. I aquí, a més a més, ens trobem amb la situació que ja 
hem dit, que l’ajuntament es feia càrrec de l’ampliació. I per tant, aquesta revisió de 
fer aquest nou equipament ha de ser de forma urgent, perquè fins i tot el mateix con-
sistori municipal té interès en posar els diners per poder fer aquesta ampliació. Per 
tant, no podem dir que només es tracta de la situació econòmica actual, sinó que és 
una situació que, com ha comentat ja el senyor Rodríguez, és una manca de planifi-
cació, una manca de pressupost per part del Govern, i per tant, el que s’ha de fer és 
tirar endavant d’una vegada per totes aquesta nova ampliació.

I és evident que acceptem l’esmena, només faltaria, però hi hem de donar la ra-
pidesa que necessita aquest CAP d’aquesta població.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per tant, amb l’esmena acceptada, votem la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada per la unanimitat dels presents.
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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

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 11, que és la Proposta 
de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’especialistes al 
CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts. És una proposta presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per a la seva defensa, té la paraula la 
diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Sí, tornem-hi. (L’oradora riu.) Anem en la mateixa línia que hem estat comentant 
a les últimes propostes de resolució. El 2011 el servei català va tancar el CUAP de 
Sant Vicenç dels Horts. Des d’aleshores, això ha comportat una pèrdua del personal 
sanitari que cobria de vuit a vuit. I això, evidentment, repercuteix en el deteriora-
ment de les condicions laborals dels metges que estan fent la seva tasca, elaborant-la 
en aquest centre. 

Per tant, el que nosaltres venim a demanar és el que hem estat demanant fins 
ara, que aquesta pèrdua d’assistència de primària i d’especialistes, en aquest cas  
–perquè també parlem d’especialistes–, s’acabi arreglant cobrint les places neces-
sàries i augmentat el personal que sigui necessari perquè la població no trobi difi-
cultats.

Perquè aquí, a més a més, ens trobem que es produeixen llargues cues a l’hospi-
tal de Sant Boi, i que, a més a més, la població s’ha de traslladar fins a aquest hos-
pital perquè al seu no hi poden anar. Aquest tancament d’aquest CUAP ha provocat 
que fa més de quatre anys que, a més a més, hagin desaparegut els serveis de der-
matologia, de traumatologia i d’endocrinologia.

I per això el que demanem en aqueta proposta de resolució és que es restableixin 
aquests serveis i el servei de vint-i-quatre hores d’aquest CUAP.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs també per a la defensa de les esmenes presentades, i en 
nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Igualment, en aquesta línia, acceptar-li a la diputada les esmenes que s’han 
transaccionat.

Si en el cas anterior parlàvem de l’ampliació d’un CAP, que òbviament no es 
tracta només de si el consistori fa la inversió o no, sinó que el CatSalut, en aquest 
cas, el Govern i la conselleria dotin de personal i de contingut tota l’assistència sa-
nitària... En aquest cas parlem d’aquesta segona part, parlem de garantir aquesta 
atenció sanitària i, en aquest sentit, doncs seguir vetllant perquè es pugui fer tant el 
CUAP que li pertoca a la zona, i que també hi fan una feina molt important, com  
el propi CAP, que en aquest cas, com en els anteriors, també té l’Assir, però també 
tots els serveis de salut mental i de rehabilitació.

No només aquells de cura, com abans la diputada Titon Laïlla parlava en el tema 
de la mort..., no només parlem de curar, sinó que en aquest cas també totes aquestes 
intercultures que es fan amb l’hospital i que també li donen aquest valor afegit a la 
feina que estan fent els professionals i les professionals del territori.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom de Junts per Catalunya, i per a la defensa de l’es-
mena, té la paraula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó.
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Lluís Guinó i Subirós

Bé; gràcies, presidenta. Per confirmar que el que es vol és garantir l’atenció dels 
serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia en aquestes dues poblacions 
que formen part del CUAP.

I, per altra banda, i d’acord amb les planificacions del mateix Planuc, continuar 
amb l’atenció continuada d’aquestes poblacions, mantenint els criteris de qualitat en 
la salut que fins ara s’anaven mantenint.

S’hi ha fet referència abans, el centre ja disposa del Servei de Diagnòstic per a la 
Imatge, d’un Punt d’Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva, de diferents serveis 
que configuren el que és l’estructura bàsica d’un CUAP d’aquestes característiques.

Si el Grup Parlamentari Socialistes, que ha presentat la resolució, ens accepta les 
esmenes, hi votarem a favor també.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara per posicionar-se respecte la proposta de resolució, i en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, esta es una PR que ya vimos en la legislatura pasada, 
juntamente con otro municipio, con Vallirana, y la misma resultó aprobada a pesar 
de los votos en contra de Junts pel Sí..., bueno, Junts pel Sí que ahora son Junts per 
Catalunya y Esquerra. Igualmente, aunque salga aprobada, estaremos atentos de su 
cumplimiento efectivo. 

Este CUAP fue cerrado en 2011, gracias a los recortes salvajes de Artur Mas, y 
con solo tres años de vida, ya que se abrió en el 2008. 

En esta PR pone que se cerró hace siete años, ya que se presentó el 27 de julio 
de 2018, pero ya son ocho años. Ocho años después seguimos dejando constancia en 
este Parlament de la necesidad de restablecer el servicio de salud y de urgencias en 
multitud de municipios de Cataluña, en esta ocasión de Sant Vicenç dels Horts, en 
el CUAP El Serral. 

Ocho años donde los profesionales han debido llevar a sus espaldas el trabajo que 
realizaban sus compañeros, con el deterioro y las condiciones laborales que ello con-
lleva. Ocho años donde los ciudadanos de Sant Vicenç dels Horts han estado sufrien-
do que su CUAP de referencia no esté funcionando al cien por cien, como lo hacía 
antes de su cierre, sin tener siquiera urgencias veinticuatro horas.

Por otro lado, el CUAP El Serral no está ofreciendo los servicios de dermatolo-
gía, traumatología, endocrinología, por lo que los vecinos de Sant Vicenç deben de 
seguir desplazándose a otros centros de salud para cubrir sus necesidades.

Creemos que es una situación perfectamente reversible y que, por lo tanto, dare-
mos apoyo a esta propuesta de resolución, como no puede ser de otra manera.

La presidenta

Gràcies, diputat. I en nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat 
Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Donarem, òbviament, suport a aquesta moció. Cal dir també que 
compartíem més el text original que el de les esmenes, que segons el nostre parer 
dilueix força el motiu i la immediatesa d’ampliar el CUAP d’El Serral, però bé, en-
tenem que és una demanda necessària per al territori i, per tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el dipu-
tat Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Sí, també per anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta

Doncs, per posicionar-se respecte les esmenes presentades, i en nom del Partit 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

No, només per dir al senyor Guinó que sí que acceptem les esmenes. Em sembla 
que estava un pèl despistat... Doncs sí, les acceptem. (Rialles. Remor de veus.)

La presidenta

Doncs, com que s’han acceptat les esmenes a aquesta proposta de resolució, vo-
tem el text final amb les esmenes acceptades. 

Vots favorables a la proposta?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció 
per cesària

250-00348/12

I ara seguim amb la proposta de resolució número 12, que és la Proposta de reso-
lució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària. És una proposta 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i per a la seva defensa, té la paraula la diputada 
Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Como bien explico ya en la exposición de motivos, el con-
tacto precoz piel con piel entre la madre y un recién nacido tiene múltiples benefi-
cios, tanto para la madre como para el bebé, tanto en los partos normales como en 
cesáreas.

Esta recomendación también está recogida en las guías de práctica clínica sobre 
la atención al parto normal y de lactancia materna del Ministerio de Sanidad.

La práctica piel con piel en un recién nacido tiene amplios beneficios demostra-
dos. Permite una adecuada transición del recién nacido, con rápida mejoría de la 
oxigenación, regulación de su temperatura corporal y disminución del gasto ener-
gético; mayor posibilidad del éxito de lactancia materna, ya que aumenta el nivel de 
oxitocina, con efecto antiestrés también de la madre, y mejora el vínculo afectivo 
madre e hijo.

En los últimos años han aumentado considerablemente los partos por cesárea, 
estando en ocasiones por encima del 10, 15 por ciento del ratio recomendado.

Los criterios para realizar un parto por cesárea son: la cesárea programada o la 
cesárea de urgencia. Pero la cesárea también tiene una serie de efectos negativos 
que es importante conocer. En el bebé se interrumpe la transición normal del par-
to y además hay que sumarle 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 separación, como una peor 
vivencia del parto, mayor riesgo de depresión postparto y mayor dificultad en esta-
blecimiento del vínculo madre e hijo.

A todo ello, debemos sumar los problemas que se producen para llevar a cabo 
la lactancia materna, y luego, a parte, la separación madre e hijo para la realización  
de los cuidados postquirúrgicos de la madre y las alteraciones físicas y psicológicas de  
las mujeres que son sometidas a una cesárea, ya que tienen luego más dificultad 
para iniciar y mantener la lactancia y presentan un alto índice de cese precoz de la 
misma. Este efecto suele ser tanto en las cesáreas programas como en las urgentes. 
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Teniendo en cuenta los beneficios que supone el contacto piel con piel, existe la 
necesidad de favorecerlo, al igual que la necesidad de tener en cuenta la presencia 
del padre o un acompañante durante la intervención de las cesáreas. Está demostrado 
que el proceso mejora cuando se permite que la mujer esté acompañada durante el 
nacimiento de su hijo, ya que se reduce el nivel de estrés y el miedo producido por la 
intervención quirúrgica, sintiéndose más segura si está acompañada.

Además, además de que el contacto piel con piel no fuera posible realizarlo por la  
madre, por causas médicas, lo podría realizar el padre o acompañante elegido por  
la madre.

Muchas gracias.

La presidenta

Gracias, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, per a defensar 
les esmenes presentades, té la paraula la diputada Najat Driouech. 

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Primer de tot, voldríem agrair la predisposició del grup pro-
posant d’acceptar les esmenes i també el punt que hem transaccionat.

I dir una mica que el Departament de Salut i el Servei Català de Salut treballen des 
de ja fa molts anys per a la millora de la qualitat de l’atenció a les dones i les seves fa-
mílies durant tot el procés de maternitat. I, en aquest sentit, s’han elaborat i actualitzat 
guies adreçades als professionals i també a les mares on s’ha incorporat la recomana-
ció de promoure el contacte pell amb pell immediatament després del naixement i la 
participació de les parelles o acompanyants de les dones durant tot el procés d’atenció 
al part.

El darrer Pla de salut 2016-2020 s’inclou, en la línia 4, l’«Atenció sanitària acces-
sible, resolutiva i integral», la revisió del model d’atenció del part de baixa comple-
xitat. El nou model d’atenció que es promou implica la participació de les parelles  
i de les famílies de les dones durant tot el procés de la maternitat. 

Actualment, s’està actualitzant el protocol d’atenció al part normal a Catalunya, 
on s’incorpora la nova evidència, fruit del nou coneixement general, amb una visió 
de l’atenció centrada en les necessitats i les preferències de les dones i on també s’in-
corporarà la recomanació de promoure el contacte pell amb pell per a totes aquelles 
dones..., en primer moment possible, després del part, independentment del tipus de 
part que hagin tingut i d’aquesta manera també incloent la cesària.

Per tot això, votarem a favor de tota la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. I també per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Bé, molt resumidament, tres qüestions. 
En primer lloc, estem satisfets que s’hagin acceptat les nostres esmenes 1 i 3  

i que s’hagi transaccionat la número 2.
En segon lloc, el procediment d’aquesta proposta de resolució parla de promoure, 

en aquest cas, la creació de comitès interns per a facilitar el contacte pell contra pell; 
després, implementar aquest contacte amb les mesures que s’hagin decidit, i després 
avaluar. Per tant, «promoure, implementar, avaluar» creiem que és un procediment 
lògic, que dona garanties de bon funcionament.

I, en tercer lloc, unes paraules sobre la transacció. En el seu text original, el 
Grup de Ciutadans deia –i tradueixo– «afavorint la presència del pare durant tot  
el procés», en canvi ara es diu «la participació de les parelles o acompanyants de 
les dones durant el procés d’atenció en el part». Creiem que aquí s’inclouen altres 
supòsits, però inclou, òbviament, el que vostès proposen com –i volia dir-ho explí-
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citament– no pot ser de cap altra manera, que el pare estigui present durant el part, 
durant aquest procés.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se respecte la proposta de resolució, i en 
nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta 
Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Deia la diputada, quan presentava la proposta de resolució, també l’in-
crement de cesàries. Doncs, ens hauríem també de preguntar el perquè d’aquest 
increment i, sobretot –i no és el cas, perquè estem parlant de la sanitat pública–, el 
que es produeix a la sanitat privada; amb l’increment de cesàries no se sap mai si és 
programació excessiva, conveniència..., per tant, aquí també s’hauria de fer mirar.

En tot cas, és evident que quan les cesàries no són necessàries no generen cap 
benefici i, per tant, és evident que no és sa ni per a la mare ni per al nadó i, per tant, 
s’han d’evitar.

Ratificar, com ja s’ha explicat –i jo crec que està molt ben explicat en l’exposició 
de motius–, els beneficis de facilitar el contacte precoç pell amb pell.

És cert que han millorat moltes coses, per sort. En aquests anys s’han millorat 
moltes coses i s’ha introduït una certa perspectiva diferent en el moment del part i 
en el moment de l’assistència, i sobretot també en l’acompanyament, i en aquesta no 
separació entre mare i fill. 

Però també és veritat que aquests dies, que vam discutir, fa un parell de setma-
nes, en el Parlament de les Dones, hi havia algunes propostes que venien des del 
Consell de les Dones de Catalunya, en el sentit de propostes al voltant de la salut se-
xual i reproductiva, que continuaven parlant de la violència obstètrica i continuaven 
parlant encara de praxis que no són absolutament correctes. Per tant, hem millorat, 
però li falta encara carrer per fer. 

Per tant, jo crec que està bé la proposta de resolució en aquest sentit i els hi do-
narem suport.

La presidenta

Gràcies, diputada. En nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el dipu-
tat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt ràpid, primer reconèixer que molts dels 
canvis que s’estan produint contra la violència obstètrica i les dificultats associades 
a la deshumanització del part provenen dels mateixos professionals sanitaris de la 
ginecologia, l’obstetrícia, les llevadores, els pediatres, infermeria pediàtrica, etcète-
ra, i creiem que tota aquesta experiència acumulada cal anar-la incorporant de forma 
homogènia al sistema sanitari públic.

Comentàvem en un punt anterior, no pot ser que hi hagi pacients que depenent de 
l’hospital al que vagin o del territori en el que siguin atesos, tinguin o no tinguin di-
ferents instruments, especialment quan són tan importants com la humanització del 
part. 

I, per tant, entenem que més enllà de produir protocols i, bé, de dotar de me-
canismes de funcionament que humanitzin el part, és important també fer l’esforç 
d’homogeneïtzar el sistema sanitari públic català, perquè totes les dones que són as-
sistides en un part tinguin dret a un part humanitzat i tinguin dret a un part lliure de 
situacions..., del que s’anomena «violència obstètrica».

Per tant, donem suport, com no podria ser d’una altra manera, a aquesta moció.
Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta.

La presidenta

Doncs, per posicionar-se respecte les esmenes presentades, té la paraula la dipu-
tada Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Y nada, agradecer a los grupos de Junts per Catalunya y 
Republicà por las enmiendas presentadas y por la transacción realizada, porque creo 
que mejoran el texto y la propuesta de resolución.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, es pot votar la totalitat de la proposta de resolució 
amb les esmenes acceptades.

Vots favorables a la proposta?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Propostes de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà  
i sobre la construcció del CAP Gavà 3

250-00368/11 i 250-00369/12

I ara passaríem als dos últims punts de l’ordre del dia, que la diputada Moreta 
m’ha fet arribar la petició de substanciar-les conjuntament, ja que les dues són si-
milars.

Per tant, per a la defensa de les dues propostes de resolució sobre els serveis 
d’atenció primària a Gavà i la Proposta de resolució sobre la construcció del CAP 
Gavà 3..., doncs, per a la seva defensa, i en nom del Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

I avui ja és la meva última intervenció, i acabo.
Bé, és el que comentàvem ara, la Proposta de resolució sobre els serveis d’aten-

ció primària de Gavà i la construcció del nou CAP de Gavà 3. En el sentit del servei 
d’atenció de Gavà, el 2012 demanaven que el servei d’urgències del CAP 1 de Gavà 
es restablís. De fet, en diferents resolucions del Govern de la Generalitat ja s’havia 
aprovat que es restablís. Això el 2012.

Un any més tard, en una altra resolució també es demanava la reobertura i tam-
poc es va establir i restablir el servei.

El 2017 es tornava a demanar el restabliment d’aquest CAP que a hores d’ara, 
avui mateix està tancat.

Per tant, què veiem en aquesta primera radiografia d’aquesta proposta de resolu-
ció? Que en aquest Parlament ja s’han aprovat diverses resolucions instant a reobrir, 
restablir aquest servei d’atenció primària a Gavà i no s’ha fet. 

Avui, per tant, tornem a demanar-ho una altra vegada i creiem que és del tot ne-
cessari, no només pel servei d’atenció d’aquest CAP, del CAP de Gavà 1, sinó tam-
bé per la reobertura que és del tot necessària del dispensari del barri de Gavà Mar, 
perquè aquest dispensari també ha fet, ha tingut la pèrdua de serveis d’urgències 
nocturnes, de la farmàcia, i també provoca, això –com hem dit en altres propostes 
de resolució–, que els veïns i veïnes de Gavà hagin d’anar més lluny a desplaçar-se, 
al més proper, que està a sis quilòmetres.
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També es demana en aquesta propostes de resolució que es posi en marxa el ser-
vei de radiologia, mentre no hi hagi aquest tercer CAP que s’hauria de fer, perquè 
aquest servei de radiologia en aquest moment no s’està portant a terme.

Lligant ja amb la segona proposta de resolució, que seria la construcció d’aquest 
CAP de Gavà 3, la direcció del CatSalut ja va fer, ja va rebre la cessió dels terrenys 
el 2011 per part de l’Ajuntament de Gavà per poder fer aquesta construcció d’aquest 
CAP de Gavà 3.

El nou CAP hauria de donar servei a aquest servei de radiologia, que comentava 
en aquest moment que no s’està donant a cap altre dels centres sanitaris que hi ha, i 
per tant, és de vital importància que aquesta construcció d’aquest centre d’assistèn-
cia primària es faci de forma imminent.

De fet, el conseller... em sembla que era en Boi Ruiz, en el seu moment, el 2012, 
ja va mostrar interès per a fer la construcció d’aquest nou CAP. Avui estem a 2019 
i aquest CAP encara no hi és. I s’ha de tenir en compte que durant aquests anys, al 
barri de Can Ribes, s’hi han construït diversos habitatges i, per tant, ha augmentat 
la població de forma exponencial. 

És necessari que aquest CAP es construeixi de forma urgent, perquè la població 
de Gavà en aquests moments té una deficiència absoluta del servei sanitari d’assis-
tència de proximitat a la població. 

Per tant, nosaltres el que demanem en aquestes dues propostes de resolució és que, 
en sentit general, els serveis d’atenció primària a Gavà han de millorar i han de fer-ho 
de forma immediata, perquè la població no és que anirà creixent, sinó que ja s’ha es-
tablert en un dels barris i, per tant, no tenen aquest servei per poder-hi anar.

Dir que acceptem les esmenes presentades, tant en una proposta com en l’altra. 
I ho deixaria aquí.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs, per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom 
del Grup Republicà, té la paraula la diputada Najat Driouech

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Intentaré també ser breu, perquè són propostes de resolució 
similars a les que hem anat debatent al llarg del matí.

Primer de tot, vull agrair la predisposició del grup proposant d’acceptar les es-
menes, tant d’una proposta de resolució com de l’altra, i dir que les nostres esmenes 
van en la línia del que diu el Planuc, que és donar resposta a les necessitats dels ser-
veis d’urgències, i també de farmàcia.

Per una altra banda, donar aquestes respostes vol dir que doti tant de personal 
com de tots els recursos necessaris per a un funcionament, però un funcionament 
que ha de garantir una atenció establerta i de qualitat tal com diu el mateix Planuc.

Per altra banda, i respecte a l’última proposta de resolució, la de la construcció 
del nou CAP Gavà 3, ens agradaria dir que el projecte del nou centre de Gavà 3 es 
va elaborar el 2010, per la qual cosa abans de la licitació de les obres cal encarregar 
una actualització del projecte, que això inclouria els preus i l’adaptació al nou marc 
normatiu.

Per tal de poder realitzar aquestes actualitzacions del projecte, primer s’ha d’in-
cloure l’actuació del Pla plurianual d’inversió d’infraestructures. L’actuació s’inclourà 
en la propera revisió de l’esmentat pla, per tal que es pugui encarregar de l’actua-
lització i hi hagi la reserva econòmica per poder licitar les obres un cop revisat el 
projecte.

I respecte als serveis que ha d’incloure aquest nou CAP, ens agradaria dir que 
seran els serveis bàsics de l’equip d’atenció primària; servei de salut mental per a 
adults i per a infants; odontologia; atenció sexual i reproductiva; radiologia bàsi-
ca; servei de rehabilitació. Tot això s’hi ubicarà. També l’equip de professionals de 
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l’Agència de Salut de Barcelona Sud i Baix Llobregat, Delta Litoral, i connectarà els 
serveis de pediatria a prestar al municipi de Gavà.

Per tot això, votarem a favor de les dues propostes de resolució.
Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs ara, també per a la defensa de les esmenes presentades, 
i en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustríssim 
senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies. Breument, per comentar el següent. Aquesta proposta de resolució ja ha 
estat d’alguna manera debatuda en anteriors comissions de Salut i, per tant, la pro-
blemàtica que existeix és objectiva i queda acreditada, fins al punt que en un mo-
ment determinat es va redactar un projecte de construcció nou, el 2010, d’un CAP 
Gavà 3, perquè, evidentment, les necessitats segurament constaven acreditades des 
d’un punt de vista de salut i des d’un punt de vista de població.

El que sí ens agradaria remarcar a nosaltres pel que fa a la qüestió dels serveis és 
insistir en el compliment i la planificació que comporta el Planuc i en la mesura en 
què totes aquestes actuacions estiguin sustentades o articulades a través del Planuc 
tindran molta major consistència.

Nosaltres hem presentat, de la mateixa manera que Esquerra Republicana, unes 
esmenes a una proposta certament que té ja un recorregut i que el Govern ha d’assu-
mir i ha d’intentar resoldre de la forma més eficient possible.

La presidenta

Gràcies, diputat. I per al posicionament del grup parlamentari sobre aquesta pro-
posta de resolució, i en nom de Ciutadans, té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta, y un saludo también al concejal de Ciutadans en Gavà, que 
nos acompaña. Bienvenido.

En puntos anteriores hemos hablado de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts y ahora Gavà. En cuestión territorial, una sesión 
monográfica del Baix Llobregat.

Y como bien se menciona en las exposiciones de motivos de estas dos PRs –y 
bien está mencionarlo– ya ha habido diversas resoluciones de este Parlament sobre 
esta cuestión: año 2012, 2013, 2017 sobre Gavà.

Lo han comentado los anteriores portavoces, estos temas ya se han debatido 
anteriormente. Así que esta propuesta, de hecho, no hubiera sido necesaria si algu-
no de los gobiernos anteriores de la Generalitat –los posteriores a la época de los 
enormes recortes, claro–, con Planuc o sin Planuc, si alguno de ellos hubiera tenido 
como prioridad revertir esos recortes sociales cuanto antes. Pero no, esa no ha sido 
la prioridad. Están en otras cosas, y ya lo he comentado antes. Bien.

En total, en estas dos propuestas de resolución se mencionan cinco resolucio-
nes previas sobre Gavà, que una es des del Partido Popular, otra era de Esquerra 
Republicana, otra del Grupo Socialista y dos de Ciutadans. Pero siendo justos, he 
encontrado otras dos resoluciones más sobre Gavà, así que haciendo el recuento to-
tal de las siete tenemos un empate casi perfecto: dos de Ciutadans, dos de Esquerra 
Republicana, dos del Grupo Socialista y una del Partido Popular.

O sea, no solo es un tema recurrente desde hace años, muy recurrente, que ha 
sido debatida a propuesta de cuatro grupos políticos de este Parlament, incluido uno 
de los grupos que dan apoyo al Govern, y todas estas resoluciones han sido aproba-
das por una amplísima mayoría de esta comisión, en muchos casos por unanimidad. 
En este Parlamento todos tenemos muy claras las necesidades de servicios de salud 



DSPC-C 315
18 de juliol de 2019

Sessió 16.2 de la CS  35 

de la población de Gavà. ¿Y el Govern? El Govern, lamentablemente, ni está ni se 
le espera en Gavà.

Así que hoy el Grupo Socialista nos presenta dos propuestas de resolución de 
nuevo, que vuelven a recordar estas necesidades que tiene la población de Gavà en 
materia de servicios de salud, de atención primaria.

Respecto al texto final, aunque nos parecía más adecuado el texto inicial, se han 
aceptado las enmiendas, votaremos igualmente a favor y agradecemos al Partido 
Socialistas que haya vuelto a traer a este debate. Ojalá, ojalá que nunca más haya 
que volver a hacer el recuento de las resoluciones incumplidas sobre Gavà. Y aunque 
en este caso el Grupo Socialista ganaría por goleada, ojalá no hubiera que volver a 
hacerse recuento y ojalá esta vez el Gobierno cumpla.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat 
Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Intentaré no ser molt repetitiu, perquè comparteixo les intervencions que m’han 
precedit. Crec que al Parlament, i sobretot al Govern, li manca alguna cosa, si cons-
tantment ens trobem mocions que ens sonen a tots –i els que heu estat més anys us 
sonen més–, perquè les hem aprovat repetides vegades, com és el cas de l’atenció 
sanitària a Gavà.

Per tant, intervindré específicament sobre les esmenes. Totes les esmenes es-
tan enfocades a rebaixar substancialment el debat de fons sobre l’atenció sanità-
ria a Gavà, i crec que n’hi ha una, particularment, que la rebaixa en excés, que és 
l’esmena primera de la primera de les mocions sobre Gavà, en la que nosaltres ens 
abstindrem.

Considerem que..., que és una tirada de pilota endavant constant entre exigir que 
es recuperi l’atenció sanitària en una ciutat o garantir l’atenció continuada en un fu-
tur segons el pla nacional, etcètera. I en aquest cas ens abstindrem, perquè volem 
posar de manifest que és un problema continuat, que és un problema reiterat i àm-
pliament debatut i aprovat per àmplies majories en aquest Parlament, i que no pot 
ser que a aquestes altures encara seguim rebaixant i donant pilotades endavant en 
aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per acabar la ronda de posicionaments, i en nom del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, presidenta. Crec que s’ha dit ja en altres propostes de resolució  
i aquest de Gavà és un altre cas dels molts que anem tractant.

I, per tant, hi votarem favorablement.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara si vol posicionar-se respecte les esmenes presentades en 
aquestes dues propostes de resolució, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Sí; gràcies, presidenta. Bé, que les acceptem i, a part d’actualitzar el projecte 
de construcció d’aquest nou CAP a Gavà, bé, dir al Govern que no ho tornem a re-
petir, que no haguem de tornar a repetir una altra vegada una proposta de resolu-
ció d’aquest tema. Perquè ja són vuit anys, moltes resolucions aprovades en aquest 
Parlament, i després acabarem pensant que en aquest Parlament s’aproven les coses, 
però al final no s’acaben fent.
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Per tant, animar –animar– el Govern a que, d’una vegada per totes, es faci aques-
ta construcció de Gavà 3. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, aquí haurem de fer votació separada. Senyor Ferro, 
quin és el punt concret en què es vol abstenir? En tota la proposta de resolució nú-
mero 1? 

Lucas Silvano Ferro Solé

No, l’esmena primera, bé, el que seria el primer...

La presidenta

Que substitueix a quin punt?

Lucas Silvano Ferro Solé

Al punt 1.

La presidenta

U. Per tant, en la primera proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primà-
ria a Gavà, hauríem de votar, per una banda, el punt 1, i la resta de la moció. És així?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí.

La presidenta

Doncs comencem votant el punt 1 d’aquesta primera proposta de resolució.
Vots favorables?
19 vots a favorables, dels partits Republicà, Junts per Catalunya, Ciutadans, 

Partit dels Socialistes i Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Vots en contra?
Abstencions?
I una abstenció del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.
Per tant aquest punt queda aprovat.
Votaríem la resta de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs la resta de la proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
I passaríem a votar l’últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-

bre la construcció del CAP Gavà 3. Entenc que aquí sí que es pot fer una votació única.
Per tant, vots favorables a la proposta de resolució?
Doncs queda aprovada també per la unanimitat dels presents.
Aquesta, permetin-me, com que és la última Comissió de Salut d’aquest període 

de sessions i abans de l’estiu, desitjar-los a tots unes bones vacances, que agafin ener-
gies per encarar el proper període de sessions, que sembla que pot ser mogudet. 

I acabar amb un record per aquelles persones que no passaran un estiu normal 
perquè són a la presó o a l’exili i han estat, en moltes casos, aquí al Parlament. 

Un bon estiu a tots i se suspèn la sessió. 
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i dos minuts.
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