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Sessió 12 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 de 

la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jean Castel Sucarrat, Dimas 

Gragera Velaz, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i 

Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font, Mò-

nica Sales de la Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i 

Paretas, Najat Driouech Ben Moussa, Noemí Llauradó Sans i Raquel Sans Guerra, pel G.P. 

Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i 

Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre els implants coclears (tram. 250-00176/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 84, 21).

2. Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears bilaterals (tram. 250-

00196/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre 

diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 6; esmenes: 

BOPC 133, 28).

3. Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant coclear (tram. 

250-00477/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 39; esmenes: BOPC 242, 9).

4. Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics (tram. 250-00177/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 84, 22; esmenes: BOPC 133, 27).

5. Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat pública (tram. 

250-00178/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 84, 23; esmenes: 

BOPC 133, 27).

6. Proposta de resolució sobre la vacunació (tram. 250-00189/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 84, 39).

7. Proposta de resolució sobre el consum d’opioides (tram. 250-00191/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 84, 42).

8. Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor crònic no oncolò-

gic en els pacients amb prescripció d’opiacis (tram. 250-00288/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 126, 84; esmenes: BOPC 164, 23).

9. Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de l’Hospital de l’Esperit 

Sant, de Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00194/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 89, 4; esmenes: BOPC 133, 28).

10. Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet (tram. 

250-00231/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 31; esmenes: BOPC 

153, 12).
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La presidenta

Bon dia. Comencem la sessió 12 d’aquesta Comissió de Salut.
Alguns canvis en els diputats titulars dels grups parlamentaris? Algú...? (Pausa.) 

Sí, senyora Caula...

Anna Caula i Paretas

Per part del Grup Republicà, la senyora Raquel Sans substituirà la diputada 
Gemma Espigares.

La presidenta

Algun altre canvi o substitució? Doncs comencem. 
L’ordre del dia..., saben que, quan els vaig fer arribar l’ordre del dia oficial, hi 

havia les tres primeres propostes de resolució que versaven totes sobre els implants 
coclears. Vaig fer la proposta de si es podien substanciar conjuntament, no vaig tenir 
resposta, però ara em deien que sí era així. Per tant, si els sembla, després si volen 
les podem votar per punts separats, serem flexibles en els temps, però les substan-
ciaríem conjuntament. 

Propostes de resolució acumulades relatives als implants coclears 
250-00176/12 i 250-00477/12

Hi ha dues propostes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, una pre-
sentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i, per tant, per a 
la defensa de la 1 i la 3 de l’ordre del dia oficial, té la paraula el diputat Martín Bar-
ra, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Y muchas gracias también a los representantes de la Federa-
ción AICE, Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, que 
hoy nos acompañan.

Tratamos, como bien ha dicho la presidenta, tres propuestas que tienen un tema 
común, los implantes cocleares, aunque las dos de Ciudadanos se refieren a aspec-
tos diferentes. 

La primera solicita que, en aquellos casos de niños en los que esté indicado, se 
incluya en las coberturas básicas del sistema de salud público de Cataluña el im-
plante coclear bilateral, ya que es algo absolutamente necesario para una audición 
de calidad. Resulta incomprensible que Cataluña sea de las pocas comunidades au-
tónomas que no cubre el implante bilateral. Aún más, si tenemos en cuenta que fue 
incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en 2015, 
y con acuerdo de la mesa interterritorial.

Estos retrasos en paliar las necesidades de los afectados por discapacidad, en 
este caso por discapacidad auditiva, son imperdonables. 

Y hablando de retrasos, esta propuesta la registramos en mayo, del año pasado, 
claro. Y si se hubiera seguido el calendario ordinario de comisiones, debería haber 
entrado en el orden del día de la sesión que debería haberse celebrado hace un mes, 
exactamente el 28 de febrero, que se retrasó porque, arbitrariamente, también se 
cambiaron las fechas de un pleno.

Tuvimos sesión de esta comisión hace quince días, y ahí sigue por cuestiones ló-
gicas, y como es natural, la mayor parte del orden del día fue la comparecencia de la 
consellera. En fin, que, por unas cosas y otras, que tristemente es lo habitual en esta 
legislatura, la tratamos con diez meses de retraso desde su formulación.

Y si hago hincapié en este tema de la fecha es porque, qué casualidad, precisa-
mente el jueves 28 de febrero, que era cuando debería haberse tratado en esta co-
misión, tuvimos la noticia de una reunión, ese mismo día, de la consellera con la 
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Federación AICE, en dónde les comentaba que se incluían los implantes cocleares 
en el sistema de salud de Cataluña.

Como escribió William Shakespeare, bien está lo que bien acaba. Pero ¡qué ca-
sualidad! Eso sí, esperamos que el compromiso de la conselleria sea firme y sea 
para todos los casos que lo necesiten. Y, de paso, en fin, recomiendo encarecidamen-
te al departament que revise el resto de PR que están pendientes de tramitación de 
los grupos de la oposición, que seguro que encuentra otras ideas muy interesantes, 
sin problema, de verdad. Cuanto antes les dé cumplimiento, mejor.

La segunda de nuestras propuestas trata sobre un problema muy grave de la sa-
nidad catalana, que ya ha sido puesto de relieve en múltiples ocasiones en esta co-
misión y en el Pleno, que es el problema de las listas de espera, que sigue esperando 
voluntad del Govern para remediarlo.

Esta misma semana hemos tenido noticias de la gravísima situación actual de las 
listas de espera. Situación peor que la de hace un año, que ya era malísima. Pero, 
en fin, atendiendo al Reglamento, me centraré en el tema concreto de los implantes 
cocleares.

Los implantes cocleares es una intervención especializada que requiere equipos 
de profesionales expertos. En Cataluña se realizan en tres hospitales de la red de 
utilidad pública, en un caso para los afectados hasta 18 años de edad, y los otros dos 
hospitales, para adultos.

Las diferencias en tiempos de espera para recibir esta imprescindible interven-
ción son brutales, según seas niño o adulto. De esperar una media de alrededor de 
un mes, a tener una media de espera de alrededor de un año. Y hay casos, como la 
consellera contestó a preguntas de este diputado, que tardan varios años en recibir 
su implante.

Hay que poner coto urgentemente a estas desigualdades. No es de recibo que, por 
ejemplo, porque un afectado durante el tiempo necesario para exploración, diagnós-
tico, etcétera, pase a tener dieciocho años, pase también de tener un tiempo posible 
de espera de un mes a tener un tiempo de espera de un año.

Nuestra propuesta pide mayor coordinación entre los hospitales de la red pública 
que realizan esta intervención, que deben tener las dotaciones necesarias, tanto de 
profesionales como del propio material. Si no tienen el propio material de implan-
te, difícilmente van a poder hacer la intervención. Y, así, como que simplemente un 
plan para reducir la enorme disparidad que existe.

Hemos aceptado la enmienda 1, de Junts per Catalunya, y respecto a..., y del 
Grupo Republicano, perdón, la conjunta de los dos. Y respecto a la enmienda 2, he-
mos aceptado una transacción, que ya está compartida con todos los grupos, y ya 
me posicionaré después de su defensa.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. 

Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears bilaterals 
250-00196/12

I ara, per defensar, la Proposta de resolució número 2 del nostre ordre del dia, 
té la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per complementar una mica la informació amb relació a 
l’objectiu de les propostes de resolució que sotmetem a debat, que és amb relació als 
implants coclears bilaterals. 
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En aquest sentit, en els últims anys, a partir... De fet, hem trobat, vam trobar els 
primers estudis de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de l’any 2006, sobre 
l’oportunitat d’incloure els implants coclears bilaterals en la Cartera de serveis sani-
taris, i no va donar uns resultats positius, en aquest sentit.

Després es va fer una revisió al 2010, els resultats van millorar, però encara es 
considerava que no eren suficients. Però, al llarg dels anys, aquests estudis s’han anat 
incrementant fins arribar, ara, actualment, no a Catalunya, però sí a d’altres indrets, 
a valorar la bonança dels implants coclears bilaterals, especialment en infants.

Jo crec que val la pena esmentar quines són aquestes millores que tenen els in-
fants amb l’ús bilateral dels implants coclears, ni que sigui a efectes d’inventari. 
Concretament, els permeten seguir converses amb menor esforç. I això en infants en 
edat escolar és especialment important. Millora la capacitat de comprensió i d’ex-
pressió; permet situar l’origen del so, de manera que té repercussions en la seguretat 
de les persones, però també en la integració dels infants a l’escola. Generalment, 
l’audició en ambients sorollosos i la facilitat per seguir converses de grups és obvi 
que milloren també el rendiment acadèmic dels infants amb audició bilateral.

I un cas que també es dona és que les persones que tenen només un implant 
coclear unilateral, en el moment en què s’esgoten les bateries, si tenen deficiència 
d’audició a les dues orelles, òbviament, perden completament l’audició fins que és 
substituïda la bateria. D’aquesta manera, en els implants coclears bilaterals, s’evita 
que es puguin donar també aquestes circumstàncies.

El 2015, ja s’inclou en la Cartera nacional del Sistema de Salut l’implant coclear 
bilateral per a infants dos casos concrets, que són: les hipoacúsies postinfeccioses, és 
a dir, hipoacúsies sobrevingudes; però també en casos en els que, després d’haver fet 
un implant coclear unilateral, els resultats d’audició són pobres, i per tant es reque-
reix d’un segon implant per tal de millorar l’audició de la persona afectada.

I, en canvi, quedaven exclosos –no específicament, però no quedaven recone-
guts– els implants coclears bilaterals en el cas de les hipoacúsies congènites, eh? És 
a dir, aquells casos en els que els infants neixen ja amb deficiències d’audició. I és, 
concretament, aquest l’objectiu de la proposta de resolució, que, tot i que no estigués 
en aquell moment en la Cartera de serveis sanitaris, s’inclogués també la interven-
ció dels implants coclears bilaterals en el cas d’infants amb hipoacúsies congènites, 
per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que malauradament pateixen 
aquestes dificultats. Per tant, aquest és l’objecte.

Nosaltres, miri, celebrem, eh?, que el departament hagi anunciat que incorpora 
també aquestes peticions en la Cartera de serveis del sistema català i que, per tant, 
també es faran els implants coclears bilaterals. No lamentem que hi hagi hagut una 
reacció, no sé si a les propostes de resolució o no, però és igual. En qualsevol cas, sí 
que hi ha una reacció a una demanda que hi ha, i és de que aquests implants quedin 
incorporats en la Cartera de serveis. I, per tant, celebrem que això sigui així i que 
això repercuteixi en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.

Finalment, i per posicionar-nos amb relació a la proposta que demana l’ordenació 
de les llistes d’espera en el cas concret de la realització dels implants coclears, que 
no és un cas aïllat. És a dir, aquesta situació es produeix, pràcticament, amb tot ti-
pus d’intervencions. Hi ha centres en els que les llistes d’espera són molt més curtes 
i hi han altres centre en els que les llistes d’espera són extraordinàriament llargues. 

Ja portem moltes propostes de resolució, ja portem també acords de Ple en el sen-
tit de que cal fer un esforç de gestió de les llistes d’espera, per tal d’intentar equilibrar 
el temps d’espera en els diferents centres. I, si hi ha centres que van més alleujats, 
que puguin ajudar a alleujar aquells altres que van més col·lapsats quant a interven-
cions.

Per tant, també donarem suport a la proposta de resolució que fa referència no-
més a la implantació d’implants coclears, però en el benentès de que creiem que 
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aquesta és una tasca que s’ha d’estendre a qualsevol tipus d’intervenció per garantir 
l’equitat territorial.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se respecte a les esmenes, té la paraula, en 
nom del Grup Republicà, la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. Com ja feien esment tots dos diputat que em precedien, la 
consellera Vergés anunciava que es finançaran aquests implants coclears bilaterals 
que són l’objecte d’aquesta proposta de resolució.

Sobretot, jo penso que dona mostra de la receptivitat de la consellera. La conse-
llera, dintre de les seves tasques té reunir-se amb entitats, buscar solucions a totes 
les temàtiques i problemàtiques que ens trobem a sobre la taula i, amb aquesta po-
sada en valor, doncs jo penso que es dona resposta a aquesta demanda d’un sector, 
que era reiterada, i que penso que, per primera vegada, doncs tenen a sobre la taula 
un pas endavant.

En relació a la segona PR, que ens plantejava Ciutadans, fèiem esment o els sol-
licitàvem que diferenciessin entre infants i adults, perquè enteníem que aquí hi havia 
també un aspecte a remarcar. Entenem que la majoria de les hipoacúsies infantils 
són presents en el primer any de vida, i, d’aquestes, moltes són congènites. 

Per tant, una intervenció molt precoç facilita tots aquests aspectes que ens co-
mentava el diputat Rodríguez. És un dèficit sensorial, que això fa que, moltes vega-
des, doncs no tinguis el mateix contacte amb el teu entorn i que hi hagi repercus-
sions a nivell de desenvolupament. Amb aquesta intervenció tan precoç s’evita que 
tot aquest procés es pugui dilatar i, alhora, una intervenció en diferent grau en edat 
adulta.

En això crec que, a Catalunya, es fa una detecció precoç d’aquesta hipoacúsia 
a tots els hospitals maternals, que permet aquesta detecció i permet intervenir-hi 
d’una manera molt molt molt primerenca, per tal de solucionar totes les problemà-
tiques següents. 

Per què aquesta diferència també entre adults i infants? Per apostar també per 
aquest servei d’excel·lència, per garantir l’expertesa i reduir complicacions amb cen-
tres especialistes en intervenció. En aquest cas, tenim que, a nivell de nens, aquest 
centre és l’Hospital Sant Joan de Déu. Aquest hospital, en llistes d’espera, no arriba, 
quasi, ni a un mes d’espera. Per tant, és detecció, és derivació, és intervenció. Per 
què en un centre? Perquè aquí tenim aquella expertesa que ens permet reduir com-
plicacions en un futur.

Tanmateix, sí que, doncs, aquesta reflexió de si cal augmentar... –i per això vo-
tarem també a favor d’aquesta PR–, perquè sí que hi ha dos hospitals de referència 
en edat adulta, que si realment es pot una reflexió o una anàlisi i millorar o afinar 
algun desajust, la conselleria i el nostre grup hi està a favor, perquè tot el que sigui 
treballar a favor de la ciutadania, i més en casos de salut, entenc que és treballar a 
favor de tots. 

Per tant, votaríem a favor de les tres propostes de resolució.
Esmentar també que a la proposta del PP hem retirat l’esmena perquè senzilla-

ment el que demanaven en aquesta PR ja és el que ara la consellera va fer públic que 
es durà a terme.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula l’il·lustríssim senyor Lluís Guinó.
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Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. També voldria donar la benvinguda als membres de l’Asso-
ciació d’AICE per la seva presència aquí i a totes les persones que ens acompanyen 
en aquesta sessió de la Comissió de Salut. 

Eren tres propostes que tenien a veure amb els implants coclears bilaterals i tenia 
tota la seva coherència, la lògica tractar-les de forma conjuntes i procedir posterior-
ment a la seva votació.

Pel que fa a les dues propostes que ha fet el Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
cert és que és perfectament justificable i, a més a més, s’agraeix l’interès per una 
qüestió tan important com la que estem tractant en aquesta comissió i, de fet, el Par-
lament de Catalunya, més enllà de posicionaments polítics..., l’objectiu que té la Co-
missió de Salut és posar sobre la taula aquestes problemàtiques, fer-les evidents al 
Govern i que el Govern prengui les seves decisions, d’acord amb el que ha anat suc-
ceint precisament en aquesta qüestió.

El compromís del departament sorgeix certament com a conseqüència d’unes 
determinades inquietuds que es manifesten al Parlament de Catalunya i, per tant, 
des d’aquest punt de vista, fins i tot ens podem alegrar nosaltres mateixos de que el 
Parlament, la Comissió de Salut en concret, té certament utilitat.

No havíem presentat esmenes en la primera de les propostes de resolució, perquè 
enteníem que estava ben fonamentada, estava plenament justificada i, per tant, d’al-
guna manera coincidia, a més a més, amb el plantejament que volia fer el Departa-
ment de Salut i que ha acabat consolidant posteriorment.

Pel que fa a la segona de les propostes de resolució, que té a veure amb les llistes 
d’espera, certament hem arribat a una proposta d’acord. Per una banda, amb l’ac-
ceptació de l’esmena i, per l’altra, amb una proposta de transacció, en què es dife-
rencia, tal com s’ha dit, l’àmbit del que són les persones adultes de les persones..., o 
dels nens, que tenen el seu àmbit clínic a Sant Joan de Déu, i les persones adultes, 
a Sant Pau.

De tota manera, però, sí que és cert que hem de fer un esforç per tal que en el cas 
de les persones adultes hi hagi una millor planificació i disminuir de forma gradual 
els terminis d’espera en aquestes qüestions.

I, en darrer terme, i segurament per qüestions de temps, en la proposta que feia 
el Partit Popular, i tal com ha dit la diputada del Grup Republicà, certament havíem 
presentat una esmena, però, a la vista del posicionament clarament favorable del 
Govern respecte aquesta qüestió, és evident que hem de posicionar-nos de forma fa-
vorable a les tres propostes de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit Socialistes de 
Catalunya i Units per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia, donar la benvinguda i saludar els representants 
d’AICE, també els representants de «Santako diu prou», que avui també venen per 
una de les altres propostes de resolució que veurem posteriorment.

En tot cas, com deia molt bé el diputat Martín Barra –i a mi em costa afegir res 
més, als proposants d’aquestes propostes de resolució, que votarem a favor de les 
tres–, sigui benvingut el compromís i que les votacions d’avui serveixin per ratificar 
aquest compromís. Almenys les propostes de resolució estan aquí sobre. Per tant, 
la preocupació es va fer, jo crec que ben palesa i ben plantejada per part dels grups 
proposants, i, per tant, serveixi això perquè no hi hagi marxa enrere en aquest com-
promís, que entenc fins ara verbal, de la consellera amb la mateixa associació.

I, de fet, ampliar això que deia el diputat Martín Barra, que deia: «Home, que 
la consellera es miri lo que tenim pendent perquè igual sorgeixen iniciatives de 
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Govern que seran molt benvingudes per molta gent». Jo, a més, li ampliaria dient: 
«Home, que la consellera revisi tot el que hem aprovat en aquesta comissió i segur 
que trobarà moltes accions de govern que podran donar resposta a tantes demandes 
pendents en l’àmbit de la salut i a tantes reivindicacions com hi han.»

No em queda res més a dir que... Tenia el dubte aquest sobre l’esmena presen-
tada pels grups de govern a la PR del Partit Popular, perquè no lligava, quan a la 
de Ciutadans no n’hi havia hagut i, per tant, aclarit aquest tema..., que és ben bé un 
tema de calendari.

Només insistir en el tema de les llistes d’espera, que realment és un tema que és 
recurrent, que aquí sembla que té una solució bastant més viable. Intentem que en al-
tres coses també la hi tingui. Res més. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, per acabar aquesta ronda de posicionaments, i en nom 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Mar-
ta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Evidentment, també saludar els representants, les represen-
tants de la Federació d’Associacions d’Usuaris de l’Implant Coclear Bilateral, d’AICE.  
No s’han reunit amb mi, però sí amb la meva companya Yolanda López i saben que 
havíem estat també al darrere d’aquest tema i la veritat és que, més enllà d’incidir 
amb el que ja s’havia dit, que bien está lo que bien acaba, que finalment hi hagi 
aquest compromís com a mínim per part de la consellera i del departament, que els 
dos implants queden inclosos dins del finançament i la cartera a Catalunya i que, per 
tant, es doni compliment a allò que la cartera bàsica estatal ja incloïa des de juliol de 
2015 i que, per tant, existia en altres comunitats però no existia aquí.

Ens felicitem que, com a mínim, ja hi hagi aquest compromís i, bàsicament, in-
sistim en..., aprofitem el debat per insistir en també la part de compromís de que hi 
hagi caràcter retroactiu per a aquelles famílies que ja han hagut de finançar aquest 
doble implant coclear durant aquests anys i que ara, si de cas, hi pugui haver alguna 
mena de compensació perquè han hagut d’assumir-ho; i, a més, en l’altre element 
que també preocupa a la gent d’AICE i que apareix en una de les resolucions que 
avui debatem, que és la part de les llistes d’espera. 

Ens felicitem que s’aprovin aquestes tres resolucions, però, evidentment, com 
sempre passa en totes les resolucions que aprovem en el Parlament, seguirem des-
prés perseguint que realment hi hagi compliment.

La presidenta

Gràcies, diputada. I els propietaris de les propostes de resolució, tot i que s’hi 
han posicionat, però tenen dret a aquest torn de posicionament sobre les esmenes. 
Per tant, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Mar-
tín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidenta. Muy brevemente. Efectivamente, consideramos interesan-
te votar estas propuestas de resolución, a pesar de que ya está el compromiso de la 
conselleria para confirmar, como bien decía la diputada.

También, es cierto, ha habido múltiples propuestas sobre listas de espera en esta 
comisión, en el Pleno..., recuerdo nuestro proyecto de ley que, en fin, tuvo una en-
mienda a la totalidad, qué le vamos a hacer. Es un tema muy importante y en este 
caso concreto, ya que estamos efectivamente en el tema de los implantes cocleares, 
un tema que efectivamente podría ser de más viable solución –como bien decía la 
diputada Assumpta Escarp, afecta a menos personas. 
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El compromiso del Gobierno es presentar un plan en tres meses y, como también 
decía la diputada Marta Ribas, estaremos muy pendientes de ese plan, de que llegue 
en plazo y de ver qué propuestas presentan, porque, si no, pues seguiremos insis-
tiendo para que se solucione esta problemática con nuevas propuestas y seguiremos 
pendientes del asunto. 

Muchas gracias.

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, presidenta. Tot i que ha estat retirada l’esmena, cosa que celebrem, sí 
que voldria aclarir un aspecte, perquè la cartera de serveis efectivament ja contem-
pla els implants coclears bilaterals en uns casos molt determinats i l’objectiu de la 
proposta de resolució, precisament, és ampliar en el cas d’infants..., l’ús dels im-
plants coclears bilaterals en aquells infants que quedaven exclosos de la cobertura 
de la cartera de serveis. Per tant, crec que és important, no?

I en aquest sentit, hi insisteixo, celebro la retirada de l’esmena, però si no s’ha-
gués retirat no l’haguéssim acceptat, perquè precisament el que perseguia l’esmena 
era deixar les coses tal com estaven, que no era la voluntat de la proposta de reso-
lució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs ara passaríem a votar aquestes tres propostes de resolu-
ció, que hem de votar per separat.

Per tant, en primer lloc, votem la primera proposta de resolució sobre els im-
plants coclears, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que només té un 
únic punt.

Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat.
Votem la segona proposta de resolució, sobre l’extensió dels implants coclears 

bilaterals, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Aquí es manté el 
text original, perquè s’ha retirat l’esmena presentada.

Per tant, vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada també per unanimitat.
I en la tercera proposta de resolució, sobre la llista d’espera per rebre un implant 

coclear, hi ha una acceptació d’esmena d’addició al punt 1, i al punt 2 s’ha fet una 
transacció. Per tant, aquest seria el text definitiu. Es pot votar, entenc, conjuntament. 

Votem aquesta proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs també aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
(Veus de fons.)

El vicepresident

Bé, anem al punt 4 de l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics 
250-00177/12

És la Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics. Té la paraula, 
en representació del grup proposant, Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta 
Ribas.
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Marta Ribas Frías

Sí, gràcies. Bé, és un tema que darrerament hem parlat, i força, en aquesta co-
missió i en el darrer Ple, a partir d’un col·lectiu concret d’aquests professionals mè-
dics, que són els pediatres, amb una moció del Partit Popular.

Crec que és conegut i evident per a totes i per a tots que hi ha manca de profes-
sionals mèdics en diverses especialitats en el nostre país i que cal un pla específic 
amb múltiples mesures, de diverses vessants, per fer-hi front, perquè, si no, al final, 
el que estem fent és afeblint tot el nostre sistema mèdic. 

Aquesta resolució es basava, de fet, en les conclusions de la Jornada d’Estiu de la 
Professió Mèdica, o sigui, feta pels propis professionals, en aquest cas, l’estiu de 2017, 
en què ja es posava l’alerta que faltarien nou mil metges i metgesses per les jubilacions 
previstes durant els propers anys, que això és un terç dels metges i metgesses que esta-
ven en actiu en aquell moment i que, per tant, s’advertia «tindrem un greu problema», 
i especialment a l’atenció primària i especialment de la primària en la professió de 
pediatres i també de metges de família.

Manca de professionals que es contradiu amb el fet que som un dels països amb 
més facultats de medecina. Per tant, no és que no n’hi hagi, de professionals. Els es-
tem formant, però no es queden aquí. No es queden aquí –i això també ho posàvem 
de manifest en l’exposició de motius d’aquesta resolució–, quan es veu que som una 
comunitat autònoma líder a l’Estat en l’expedició de certificats d’idoneïtat per sortir 
a treballar fora d’Espanya. També exportem cap a la resta de comunitats autònomes. 
Per tant, formem professionals mèdics i se’ns en van; se’ns en van, sobretot, per l’efec-
te provocat que fa que no sigui atractiu treballar en el nostre sistema públic per les 
retallades en condicions laborals i professionals dels professionals del sector sanitari 
públic català, però també per la sobrecàrrega professional que han d’assumir.

I com més temps passa pitjor és la situació, perquè més sobrecàrrega hi ha, més 
sobrecarregats estan els que estan en el sistema i, per tant..., i més se’n van jubilant i 
menys anem substituint. O s’ataca el tema amb urgència o anirem malament. 

Des de que vam registrar aquesta proposta de resolució el maig de l’any passat 
fins ara han passat coses, i des del departament es va impulsar un fòrum de diàleg 
professional que està precisament avaluant, entre d’altres, aquesta situació.

Hem fet, per tant, una transacció amb les esmenes que se’ns havien presentat per 
part del Grup Republicà i de Junts per Catalunya, per intentar adaptar les propostes 
d’aquesta resolució a la realitat de gairebé un any després des de que es va registrar, 
introduint i emmarcant-ho dins d’aquesta feina que ja s’està fent amb el Fòrum de 
Diàleg Professional i, alhora, intentant que s’adigui al calendari, que se’ns presenti a 
aquesta Comissió de Salut no només un estudi sobre la situació, sinó també un pla de 
treball amb el calendari també d’aquests treballs del Fòrum de Diàleg Professional.

Per tant, esperem que sense haver pervertit la proposta que hi havia inicialment, 
tot plegat quedi alineat amb el que ja s’està treballant i, evidentment, tot i que hem 
fet caure –ja ho dic jo– amb aquesta transacció el fet que el pla ha d’anar amb par-
tida pressupostària paral·lela, cosa que no m’agrada, evidentment ho perseguirem. 
Però amb els tempos que estem parlant, de quan es presentaria aquesta pla de mesu-
res concret, entenem que ho haurem de perseguir a partir dels propers pressupostos 
que es puguin treballar des del Govern per a l’any 2020 i que, per tant, ho tindrem 
ben present.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara el torn del grups que han presentat esmenes. En primer lloc, 
en representació del Grup Republicà, té la paraula la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, certament, la proposant d’aquesta proposta de resolu-
ció ja ha fet un diagnòstic que compartim, òbviament. I tot i compartir diagnòstic i, 
m’atreviria da dir que també el pronòstic, si no fem accions que el canviïn... Doncs, 
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precisament, aquesta voluntat de canviar aquest pronòstic respecte a les professions 
sanitàries és el que va portar el Govern a iniciar, amb la participació dels professio-
nals, aquest Fòrum de Diàleg Professional. Precisament per consensuar accions, i 
no només per coincidir en un diagnòstic i fer-lo més acurat, que també, certament 
per canviar i fer accions de futur que siguin efectives, hem de fer un bon diagnòstic. 
I això crec que ja s’ha fet i s’ha compartit.

I, per tant, en aquest Fòrum de Diàleg Professional, que abasta els professionals 
mèdics, als que fa referència algun punt d’aquesta proposta de resolució, però tam-
bé de moltes altres professions sanitàries, aquelles que, segurament, són més nom-
broses al sistema, però també aquelles altres que s’estan incorporant poc a poc, que 
també necessiten aquesta planificació que es pot començar a fer ara en Fòrum de 
Diàleg Professional, per tal de fer un mapa amb les necessitats de les professions, 
dels professionals, però també per fixar unes línies de treball en base a les profes-
sions, però també a les necessitats de salut que existeixen.

Això ho hem explicat a bastament aquí al Parlament, a l’última comissió –ja en 
feia referència la diputada Ribas–, doncs, amb la compareixença de la consellera, 
que va ser exclusivament sobre aquest àmbit. I, per tant, en aquest sentit, vam pro-
posar aquestes esmenes, que hem tingut a bé de negociar, i que agraïm a la diputada 
Ribas també aquesta capacitat de negociar, amb el benentès de que, òbviament, el 
que volem aconseguir amb aquest Fòrum de Diàleg Professional és allò que pretenia 
també aquesta proposta de resolució, que és no quedar-nos en el diagnòstic, sinó fer 
propostes que realment ens portin, a mitjà i a llarg termini, a revertir aquesta situa-
ció actual dels professionals sanitaris al nostre país.

I és en aquest sentit, doncs, que donarem, òbviament, suport a aquesta proposta 
de resolució.

El vicepresident

Moltes gràcies. I ara, en representació del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el diputat Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies. Per no repetir-me, comparteixo els arguments, totalment, de la senyora 
Laïlla. I, en tot cas, afegir-hi un parell d’observacions més, destinades a la senyo-
ra Ribas. 

Una és que, això ja és veritat, compartim diagnòstic, compartim la necessitat de 
fer coses sobre la falta de professionals mèdics o aquests substitucions de professio-
nals mèdics, però vostè ja sap que hi ha uns pressupostos per aprovar, que ajuda-
rien a afrontar situacions com aquestes. I vostès ho saben. Vull dir, i també sabem 
que ara tothom prefereix prioritzar els seus interessos electorals que no pas ajudar 
el Govern. 

I ja que en aquesta proposta de resolució, a més a més, parlem d’un període dels 
pròxims deu anys, imagini’s com també podríem afrontar aquesta planificació i les 
mesures que caldria aplicar si vostès també s’apuntessin al nostre pla de crear una 
república que pugui gestionar tots els recursos que genera.

Dit això, gràcies per la predisposició per consensuar el text final de la proposta, 
hi votarem a favor. Però pensi una mica també en aquestes coses que li he dit.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. És el torn de la resta de grups parlamentaris per posicionar-se 
sobre la proposta. En primer lloc, en representació del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Cada día, tenemos en prensa multitud de artículos e infor-
mación acerca de cómo el sistema sanitario en Cataluña se está deteriorando pro-
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gresivamente; como el número de personas en lista de espera para realizarse prue-
bas diagnósticas está aumentado desde que el president Torra está en el Gobierno; 
cómo las personas que esperan un especialista están aumentando, actualmente, hay 
454.000 personas en lista de espera; cómo las listas de espera quirúrgicas están 
aumentando, un 10 por ciento desde que el president Torra empezó la legislatura. 
Y vemos que este Govern no ha aplicado ninguna medida excepcional para seguir 
conteniendo estos retrasos. 

Este modelo de éxito, del que tanto presumen, es el que hace que el número de 
enfermos en lista de espera en Cataluña triplique los de otras comunidades autóno-
mas, como son, por ejemplo, Madrid o Valencia, y es el que hace que Cataluña sea 
la comunidad autónoma con más enfermos pendientes de ser operados.

Entre otras cosas, esto es así por la falta de profesionales, no solamente por te-
mas relacionados con la gestión, sino además por la progresiva pérdida de profesio-
nales dentro del sistema sanitario.

Ya el Colegio de Médicos alertó, hace tres años, que, en los próximos diez años, 
o sea, ya en los próximos siete, Cataluña iba a perder una cuarta parte de todos los 
médicos por jubilación. Es algo que es previsible. Ya sabemos que estas personas 
van a cumplir sesenta y siete años, que es la edad de jubilación, y ya sabemos que 
perderemos ocho mil médicos en diez años. 

Faltan pediatras, faltan psiquiatras. En Cataluña hay diez psiquiatras por cien 
mil habitantes, que es la mitad que hay en Francia o en Reino Unido. Es cinco veces 
menos que el número de psiquiatras que hay en Suiza. 

No lo dice Ciudadanos, lo dicen las asociaciones de médicos, que el departament 
es un desgovern, todo funciona por inercia, sin planificación, y que los problemas 
empiezan ya en la atención primaria, donde las listas de espera han llegado ya, en 
algunos CAPs, hasta más de un mes. 

Muy bien, han constituido este Fòrum de Diàleg Professional, está muy bien que 
quieran escuchar cuáles son las ideas que los profesionales proponen sobre cómo re-
solver los conflictos en el ámbito de la salud, pero si es que ya se lo han dicho hace 
tres años el Colegio de Médicos. Está muy bien que quieran escuchar cuáles son las 
opiniones, pero lo que falta es invertir recursos. Si es que están diciendo que faltan mé-
dicos. Están diciendo que, en la situación actual social, no vienen médicos, que, como 
comentábamos en la comisión el otro día, habíamos venido médicos de otras comuni-
dades, nos hemos formado en otras comunidades autónomas y hemos venido a trabajar 
a Cataluña, y ahora no quieren venir por la situación social de incertidumbre que nos 
encontramos.

Aunque ya nos avisaron en 2016, en 2019 seguimos igual o peor. Muchas de las 
medidas necesarias dependen exclusivamente de la gestión del Departament de Sa-
lut i de los contratos de CatSalut. Y mientras siguen dilapidando dinero en comprar 
observadores internacionales, en abrir embajadas en el extranjero para actuar con 
deslealtad a España (remor de veus) y en adoctrinar a periodistas y personalidades 
extranjeras, el sistema sanitario, que en otro tiempo sí que fue referente por su cali-
dad, se va desmoronando, sobrecargando a los profesionales y desatendiendo a los 
usuarios.

Daremos apoyo, por supuesto, a esta propuesta de resolución, pero insistimos que 
aquí hay que aplicar partidas presupuestarias y hacer inversiones porque, sino, esto 
no se va a resolver.

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara, en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Assumpta Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Donarem suport a aquesta proposta de resolució, i enllaço 
amb el que deia la diputada Ribas, no?, en el sentit en que en un any han passat mol-
tes coses: s’ha constituït el fòrum –ella ho deia–; l’altre dia vam tenir l’oportunitat 
de poder discutir àmpliament al voltant del que està fent, del que pot fer, del que 
esperem que sigui.

També pel mig, i mentre aquesta proposta de resolució feia aquest tortuós camí 
per dintre el Parlament, doncs hem vist una vaga de cinc dies dels professionals, on 
es van posar en evidència les mancances..., a més de les reivindicacions dels profes-
sionals, però mancances laborals i moltes de condicions laborals i moltes de desen-
volupament professional, com molt bé diu la proposta de resolució, que és el que ens 
van venir a plantejar.

Arribem a un fet ara –i ho dic tal qual, eh?– que per complir els acords signats 
amb els professionals de l’ICS, per tenir millor condicions professionals, bàsica-
ment, per poder atendre millor els ciutadans i ciutadanes, doncs el mateix ICS va a 
buscar professionals als centres del Siscat, que no deixen de ser centres públics. Per 
tant, entrem en unes contradiccions, a vegades, una miqueta esperpèntiques.

Hi han, com molt bé diu la..., jo crec que en la transacció queda clar que les 
pròpies conclusions del fòrum... Després han d’abordar una cosa que al fòrum no 
abordaran mai, que són les millores de les condicions laborals, però sobretot el 
desenvolupament professional i prestigiar les especialitats, millorar les condicions 
professionals, resoldre la precarietat... Són aspectes que s’han tractat tots ells. I, per 
tant, jo ho trobo absolutament complementari el que s’ha plantejat també en el marc 
del fòrum, que intenta tenir una visió més àmplia, i ja ho veurem, però, en tot cas, 
no perdre de vista que són els professionals que més van perdre en condicions la-
borals i que, professionalment, doncs no poden ni tan sols desenvolupar bé la seva 
feina.

Deia la senyora Ribas, i amb això acabo, que li hauria agradat posar «en la dota-
ció pressupostària». I ho lligo amb la intervenció del senyor Riera, del diputat Riera, 
perquè, diputat, també tindríem més ingressos si haguéssim aprovat els pressupostos 
generals de l’Estat, m’entén? I crec que el seu vot també va respondre a interessos 
electoralistes. Per tant, home, aquests arguments d’anada i tornada, doncs, miri, jo 
li torno.

Igual que li torno el mateix que li vaig dir l’altre dia en el Ple. Jo no em veig 
dient-li als professionals, a aquests professionals que reclamen dotze minuts per 
atendre els pacients, que els puguin mirar als ulls, per dir: «Escolta, tu tranquil, eh? 
Estigues-te darrere l’ordinador, fes les visites cada cinc minuts, perquè amb la repú-
blica tot ho arreglarem.» Crec que tenim l’obligació i la responsabilitat de donar una 
resposta ara, que és quan ens la demanen.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I per finalitzar el torn de posicionament, té la paraula, en repre-
sentació del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Aquesta és una qüestió que, de forma recurrent, va sorgint i 
va sorgint en diferents àmbits. Efectivament, ja s’esmentava que la setmana passada 
tractàvem una qüestió semblant, amb relació als pediatres a l’atenció primària. I els 
problemes són semblants als que es plantegen en aquesta moció de caràcter més ge-
neral. Per tant, el nostre grup li donarà suport.

El vicepresident

Moltes gràcies. Té la paraula el grup proposant, la diputada Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Sí, bàsicament, perquè hi ha hagut una intervenció d’al·lusió directíssima i vol-
dria respondre-hi. Ja saben que les esmenes han quedat amb aquesta transacció, i 
per tant, aprofito per respondre en aquest sentit.

Escoltin, nosaltres no hem bloquejat un pressupost. Ha estat el mateix Govern 
que no l’ha aprovat. Un pressupost el qual, quan se’ns va plantejar, no se’ns va plan-
tejar una negociació, sinó una explicació de què tenia previst el Govern. I una expli-
cació a la qual nosaltres vam dir: «No hi podem fer suport si no es negocia», entre 
d’altres, de deu punts prioritaris que posàvem, perquè no hi havia suficients diners 
per pal·liar la mancança de professionals a la salut. 

La prioritat que nosaltres posàvem en salut era una, i era de professionals a 
l’atenció primària. I se’ns va dir que no se’n pensava posar ni un més que aquells 
que s’havien compromès per aturar la vaga que hi va haver a finals de l’any passat.

Per tant, mirin, no, el pressupost no anava a donar resposta a aquesta solució. 
I per això els dic, o sigui, seguirem perseguint que això fa falta i que farà falta en 
els pressupostos, si mai es presenten, i el Govern n’aprova uns aquest any, i si no, 
per als de l’any que ve.

I li deia ara la diputada Escarp, però és que seguir prometent el paradís jo crec 
que la ciutadania ja té clar que no dona de menjar, o sigui, al dia a dia de la ciuta-
dania no li resol els problemes quotidians. I la sensació generalitzada en aquest país 
és que el Govern no governa.

El vicepresident

Moltes gràcies. Doncs anem a la votació. Algun grup sol·licita votació dels punts 
per separat? Podem fer-ho tots conjuntament? (Pausa.) Molt bé, doncs anem a vo-
tació.

Vots a favor?
Bé, doncs queda aprovada la proposta de resolució per unanimitat dels presents.
(Pausa.)

La presidenta

Ara passaríem al punt següent de l’ordre del dia... 

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat 
pública (retirada)

250-00178/12

...que és la Proposta de resolució número 5, sobre la defensa del dret universal a 
la sanitat pública. Ens va fer arribar la diputada proposant que es retirava aquesta 
proposta?

Marta Ribas Frías

Sí, presidenta. Bàsicament, va ser registrada al maig de l’any passat. I al juliol, a 
finalíssims de juliol, el Govern de l’Estat va revertir els efectes d’aquell Reial decret 
llei 16/2012, el de l’exclusió sanitària, per entendre’ns tots, que és al que feia refe-
rència aquesta proposta de resolució. 

Per tant, crec que queda sense objecte i no té sentit que estiguem debatent la pro-
posta que presentàvem, i, per tant, la retirem.

La presidenta 

Gràcies, diputada. 
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Proposta de resolució sobre la vacunació 
250-00189/12

Doncs passem al punt número 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la vacunació, que presenta el Grup Parlamentari Socialistes, i, per tant, té 
la paraula per la seva defensa la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Saben que al meu grup li preocupa i ocupa el tema de les 
vacunacions. Hem presentat algunes iniciatives moltes vegades relaciones amb la 
grip, i en aquest cas és una intervenció més general, no?, en defensa de les vacunes. 
Perquè crec que és..., seria com una mica preventiu, tot plegat.

Però el que és evident és que el tema de les vacunes és un tema que, en aquest 
moment, preocupa i molt, per exemple, a Europa. L’OMS també ho està dient, i, se-
gons dades del Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties, la incidèn-
cia del xarampió continua augmentant en diferents països de la Unió Europea, així 
com altres malalties que podíem donar com a, en principi, erradicades, no? Alguns 
brots que s’han produït i que poden...

És evident que aquí compta molt la globalització. Els moviments de persones 
fa que hi hagi més..., es mouen les persones i també es mouen els virus, per enten-
dre’ns, i per tant aquest és un dels efectes –ho dèiem el dia que defensàvem la crea-
ció, la recuperació de l’Agència de Salut Pública–..., que un dels reptes en aquest 
moment de la salut pública és la globalització i els moviments de persones i merca-
deries que fa extensiva, qualsevol tipus de malaltia, a tot arreu.

I tot això s’ha ajuntat a un cert creixement dels moviments antivacunes, aquells 
que perceben les vacunes com una cosa antinatural, com un cos estrany i que fa molt 
més difícil, d’alguna manera, tirar-ho endarrere.

Per fer front a això, la Comissió Europa ha plantejat la creació de la Coalició per 
a la Vacunació, que es tracta de poder establir un calendari europeu de vacunació i 
una targeta electrònica vàlida, perquè d’alguna manera aquest repte de salut pública 
que tenim a nivell mundial, com a mínim a Europa el puguem abordar d’una ma-
nera més global.

És cert, per exemple, que altres països, com França, s’estan plantejant més l’obli-
gatorietat de les vacunacions. Espanya no es planteja l’obligatorietat, però en tot cas 
sí que hi ha una campanya a favor de la vacunació, de bona informació sobre la va-
cunació i de lluita contra la pseudoteràpies.

En aquest sentit, no hi han esmenes presentades, cosa que agreixo, però en tot 
cas es tracta d’elaborar campanyes informatives sobretot en positiu, dirigides sobre-
tot també a col·lectius vulnerables i que l’àmbit sanitari català formi part de la Coa-
lició Europea per a la Vacunació.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, en tant que no hi han esmenes, passem al posicionament 
dels grups parlamentaris i, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la parau-
la el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bien, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, son algunas de 
las enfermedades más conocidas que pueden ser erradicadas a través de una política 
pública de vacunación, sin embargo, algunas de ellas están resurgiendo en países 
donde se creían erradicadas a raíz de los movimientos antivacunas o intereses eco-
nómicos.

La vacunación es clave desde que nacemos, donde nuestro cuerpo es cada vez 
más inmune a estas enfermedades infecciosas con cada vacuna que recibimos. El 
problema, que es justamente donde quiere incidir esta propuesta de resolución, son 
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las reticencias existentes hacia la vacunación en varios países europeos y por lo que 
Europa ha apostado en crear la Coalición Europea en favor de la Vacunación.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en 
torno a cuarenta mil personas mueren cada año a consecuencia de la gripe debido a 
la baja cobertura de vacunación, con mayor incidencia en personas mayores de se-
senta y cinco años.

Igualmente, se han detectado casos por rubeola y sarampión. El caso del saram-
pión es especialmente grave, ya que el año pasado se detectaron más de catorce mil 
casos, de los cuales el 86 por ciento no se había vacunado. Y las expectativas no son 
esperanzadoras, ya que la incidencia del sarampión continúa aumentando. Aquí mis-
mo, en Tortosa, en el Hospital Verge de la Cinta, más de diez casos detectados.

Creemos que es necesario un plan para atajar estos casos de enfermedades in-
fecciosas que se consideraban erradicadas, ya que suponen un riesgo para la salud 
de los ciudadanos y que puede suponer un esfuerzo añadido para la Administración 
para tratar de contener esas enfermedades si no se ponen las herramientas adecua-
das antes de que la situación vaya a más.

Y para ello estamos de acuerdo con la voluntad de la Comisión Europea sobre 
crear un calendario de vacunación europea para 2020, ya que hará que todos los paí-
ses se aseguren de que no existan diferencias en el subministro de estas para evitar 
que estas enfermedades contagiosas se propaguen a los países colindantes. 

Y para ello creemos acertada la voluntad también de la creación de una tarjeta 
de vacunación electrónica válida en todos los países, de igual manera que vemos 
necesaria una tarjeta sanitaria para toda España. Tener bases de datos en común, 
ya sea a nivel europeo o nacional, siempre servirá para abrir las puertas a un mejor 
servicio de salud.

Así que, por supuesto, estamos de acuerdo con lo dispuesto en esta propuesta de 
resolución y es que la información es clave para que los ciudadanos no tengan reti-
cencias o desconfianza ante las campañas de vacunación.

Desde Ciutadans sí que presentamos una enmienda, pero debido a problemas en 
la tramitación parlamentaria, finalmente no pudo añadirse a esta iniciativa, pero bá-
sicamente lo que pedíamos es que se colaborase con los profesionales de la medicina 
y los farmacéuticos para elaborar estas campañas informativas, y así completar un 
poco más la propuesta, ya que estamos de acuerdo en su totalidad y así lo mostra-
remos con nuestro voto.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Doncs, evidentment, farem suport a aquesta proposta de resolució. Hem debatut 
crec que en unes quantes ocasions també el tema de les vacunes i crec que no es 
pot fer més que ser responsable en aquest tema i, evidentment, compartim totalment 
les propostes que es fan des d’aquesta proposta de resolució del Grup Socialistes, 
que és instar l’Administració que es facin les campanyes informatives sobre aquests 
avantatges de la vacunació, perquè tota la ciutadania i també tots els professionals 
compleixin amb el que ens cal com a societat amb una perspectiva de salut pública 
i, especialment, amb incidència per als col·lectius més vulnerables.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per expressar el nostre suport a aquesta proposta.
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La presidenta

Gràcies, diputat. I en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la 
diputada Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Sí; moltes gràcies, presidenta. Al Govern al qual aquest grup parlamentari dona 
suport també li preocupa i l’ocupa el tema de la vacunació. Per tant, també hi vo-
tarem a favor, perquè coincidim que cal continuar informant sobre les bondats i els 
avantatges de la vacunació.

Actualment, ja hi ha una estratègia comunicativa que està centrada en tres pú-
blics diana, que són la població en general, també el personal sanitari i els matei-
xos mitjans de comunicació. I hi ha dos moments claus comunicatius que són la 
Setmana Mundial d’Immunització, que es farà precisament d’aquí un mes aproxi-
madament, a finals d’abril, on es fan vàries accions comunicatives i informatives, i 
també les diferents campanyes de vacunació antigripal que es fan cada any, també 
amb aquestes accions comunicatives, i que han permès, per exemple, que enguany 
s’hagin posat 9.189 dosis més que l’any passat, en concret se n’han posat 1.025.240.

Pel que fa al punt de formar part de la Coalició Europea per a la Vacunació, 
també coincidim, efectivament, que és bo establir aquestes aliances en el marc de 
la Comissió Europea, perquè hi ha aquests grans reptes als quals feia referència la 
diputada Escarp, la globalització, aquests moviments antivacunes i cal, doncs, tre-
ballar-hi conjuntament.

Tenim coneixement que al llarg d’aquest any, el 2019, es llençarà una Coalició de 
Vacunació Europea per impulsar avenços en aquest àmbit, i des de Catalunya i des 
del Govern de la Generalitat i del Departament de Salut, en concret, s’oferirà la col-
laboració necessària per treballar conjuntament amb aquestes autoritats europees.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Ho podria fer tan breu com el senyor Rodríguez i ex-
pressar el meu suport a aquesta moció, però deixi’m dir quatre coses més.

És una PR a la qual, evidentment, donem suport. La diputada Escarp ha dit que 
des de la conselleria s’hauria de revisar el que s’aprova en aquesta comissió. Miri, 
quan a la conselleria es revisi aquesta PR, doncs, notarà que és un festival de l’ob-
vietat, perquè tot això ja s’està fent i podríem haver fet allò de «continuar elaborant 
campanyes informatives», perquè ja s’estan fent –com s’hi ha referit la diputada del 
Grup Republicà.

No m’hi estendré massa més. Em sembla que és bo que es continuï amb campa-
nyes formatives i informatives sobre vacunació. És bo que no qualli aquell discurs de 
percebre les vacunes de forma antinatural. És bo fer front a la reticència a vacunar-se 
i és bo formar part de la Coalició Europea per a la Vacunació, proposada per la Co-
missió Europea.

També és bo que per una vegada des de Ciutadans no hagin relacionat tot el món 
de les vacunes amb el separatisme.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, com que no hi han esmenes, passaríem a votar aquesta 
proposta de resolució.

Vots favorables a la proposta?
Doncs, queda aprovada per unanimitat. 
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Proposta de resolució sobre el consum d’opioides
250-00191/12

Seguim amb l’ordre del dia i passaríem al punt número 7 de l’ordre del dia, que 
és la Proposta de resolució sobre el consum d’opioides. En nom del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, per a la seva defensa, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gilbert

Gràcies, presidenta. Doncs, miri, és una altra proposta de resolució que potser és 
òbvia, però com que hi ha un Govern que no fa lo obvi, doncs, ho proposa l’oposi-
ció, i en tot cas aquesta és la funció de l’oposició. Per tant, escolti, visqui l’obvietat, 
perquè en tot cas són els temes...

La presidenta

Disculpi, diputada. Em comenten que, amb la següent, si es voldria...

Marta Ribas Frías

Si es podria fer conjuntament amb la següent...

Assumpta Escarp Gilbert

Es pot fer, sí. Per mi no hi ha problema.

La presidenta

Es pot fer? D’acord. Doncs, ho faríem igual que en el cas anterior: defensaríem 
les dues propostes de resolució per separat...

Assumpta Escarp Gilbert

Comencen ells?

La presidenta

És igual, per l’ordre. Seguiria vostè, encara que l’he interromput –disculpi, dipu-
tada–, i després, esmenes i grups parlamentaris.

Per tant, disculpi, però té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gilbert

No vull pensar que m’ha interromput perquè estava fent aquí un míting polític, 
però, vaja, venint de la presidenta no ho crec en absolut. (L’oradora riu.)

De fet, jo pensava fer la intervenció sobre les dos, perquè crec que tracten sobre 
el mateix. És a dir, el que és evident és que els medicaments opioides són analgèsics 
que bàsicament es tracten en casos postoperatoris i dolor oncològic, i últimament 
també hi ha aquest plantejament més controvertit sobre el seu ús en el dolor crònic 
no oncològic.

Jo crec que és arrel que els Estats Units marquen molt la pauta sobre l’abús i l’ad-
dicció als fàrmacs opioides que d’alguna manera també..., i les xifres que posen, no?, 
de la mort de més de cent persones per dia per sobredosi, que d’alguna manera, tant 
des de les Nacions Unides com el mateix Consell de Col·legis de Metges de Catalu-
nya va prendre..., va elaborar un informe per prevenir-ne l’abús.

És veritat que sembla que a Catalunya no hi ha una crisi com la que s’ha plantejat 
a Estats Units, ni molt menys –lluny n’estem–, però sí que val la pena el plantejament 
que fa el mateix Consell de Col·legi de Metges en el sentit que es prescriguin amb 
cura i que hi hagi un control estricte, que, a més, els casos siguin els indicats i que 
s’expliqui molt bé que l’addició és un dels seus efectes secundaris.

I, per tant, com molt bé diu després la proposta posterior que ha presentat el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el fet de l’envelliment de la població i més pluri-
patològica..., és evident que les guies clíniques comencen a recomanar algun tipus 
d’opiacis, entre altres coses per evitar antiinflamatoris. I creiem que és el moment, 
d’alguna manera, tant d’atendre el mateix informe aquest que diu el Consell de Col-
legi de Metges com també, com molt bé planteja la proposta posterior, que hi hagi 
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un estudi sobre el tractament del dolor i que els protocols estiguin més o menys 
unificats.

Jo crec que són complementàries, absolutament d’acord en tractar-les conjunta-
ment i d’alguna manera mentre la proposta de resolució del meu grup es fixa més, 
diguéssim, en com i on s’estan donant, crec que el tractament amb no-oncològic 
s’haurà també de plantejar.

Jo crec que tots plantegem la idea d’un protocol guia pels professionals i, sobre-
tot, també que la gent sigui molt conscient de què dona i què és el que estem prenent. 
Res més. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. 

Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor crònic 
no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis

250-00288/12

I ara, per a la defensa de la Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisci-
plinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. En los últimos años, según un estudio del Colegio de Médicos, 
la prescripción de opiáceos ha aumentado un 46 por ciento, pero si nos vamos a los da-
tos de prescripción de CatSalut, este incremento es todavía mucho mayor porque llega 
hasta un 54 por ciento y es especialmente preocupante porque los opiáceos que se han 
prescrito más en los últimos años son aquellos que se llaman de acción ultrarápida, 
que son los que realmente tienen más riesgo de desarrollar dependencia.

Lo que es más grave aún es que esta situación se ha dado mientras el Departa-
mento de Salud publicaba una guía en el año 2016, editaba una guía clínica para el 
abordaje multidisciplinar del dolor crónico no oncológico. O sea que mientras por 
una parte se está haciendo la recomendación de que lo adecuado es el abordaje mul-
tidisciplinar por otra parte lo que se está haciendo es aumentar la prescripción de 
fármacos opiáceos.

El porqué, uno de los porqués de por qué está pasando esto es porqué el aborda-
je multidisciplinar implica la intervención de profesionales, como su propio nombre 
indica, de múltiples disciplinas –enfermería, psicología clínica, fisioterapia–, dentro 
de un marco de intervención biopsicosocial. Pero para poder llegar a esto, a este mo-
delo de intervención, no hace falta solamente editar una guía clínica, porque el pa-
pel lo va soportando todo, sino invertir en este abanico de profesionales que puedan 
aplicar los contenidos de la guía clínica, no solo invertir en fármacos.

El problema es que la situación en la que nos encontramos, como ya comentába-
mos en la propuesta anterior, es que faltan profesionales en el ámbito sanitario para 
aplicar las recomendaciones de las guías clínicas.

La situación en la que nos encontramos es que después de que el paciente ha ido 
dando vueltas por el sistema porque tiene un dolor traumatológico o de cualquier 
otro tipo, cuando consigue llegar a la Clínica del Dolor, el especialista en dolor, a 
menudo, le va dando una visita cada año. Y, mientras tanto, el paciente tiene que 
hacer el seguimiento de su dolor crónico en el médico de cabecera, y cuando ya na-
die ha hecho un ajuste fino de este tratamiento con opiáceos y ha desarrollado una 
dependencia, pues hay que derivarlo al CAS porque es donde tiene que hacer la des-
intoxicación y tratamientos con metadona. 

Y esa es la situación grave en la que nos encontramos, que pone de manifiesto, 
no solamente, como he dicho, la falta de profesionales, sino un problema grave en la 



DSPC-C 229
28 de març de 2019

Sessió 12 de la CS  21 

gestión en el Departamento de Salud. Porque, más allá de estas guías clínicas, si no 
se convierte en modificar los contratos de CatSalut para que se apliquen las guías 
clínicas, difícilmente los usuarios van a poder beneficiarse de estas recomendacio-
nes de las guías clínicas.

Adelanto que sí que hemos aceptado las «esmenas» a la propuesta de resolución 
y en el siguiente turno haré un par de comentarios acerca de esta aceptación de las 
«esmenas». 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I, com diu, per defensar les esmenes d’aquesta segona propos-
ta de resolució, i en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada 
Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

D’acord, presidenta. Ara em pronuncio sobre les esmenes i també de la PR del 
Grup Socialistes?

La presidenta

Sí.

Noemí Llauradó Sans

Sí? Tot a l’hora, eh?

La presidenta

Sí, sí, sí.

Noemí Llauradó Sans

Molt bé. Doncs en relació a la PR del Grup Parlamentari de Ciutadans, hem 
proposat, com deia la companya diputada, dues petites esmenes, amb la voluntat de 
poder-la votar a favor.

Pel que fa al punt de realitzar l’estudi sobre el grau d’aplicació de l’enfocament 
multidisciplinari en els casos del dolor crònic no oncològic, proposem que l’estudi 
sigui sobre l’aplicació del model d’atenció. I, en aquest sentit, li agraïm que hagi ac-
ceptat la nostra esmena.

I pel que fa a ajustar els continguts dels contactes del CatSalut al model d’abor-
datge multidisciplinari del dolor, derivat de l’estudi a què fa referència a la PR, pro-
posàvem especificar «si així ho determina aquest estudi». I també li agraïm, doncs, 
l’acceptació de l’esmena.

D’altra banda, des del departament i el CatSalut, ja s’ha publicat el protocol... –al 
qual també feia referència la diputada–, Protocol d’abordatge del dolor crònic no on-
cològic. I allí hi ha diferents estratègies de l’abordatge d’aquest tipus de dolor, tant 
amb tractament farmacològic, com no, eh? Per tal de poder abordar aquest dolor, 
que afecta moltes persones, amb eficàcia.

A més a més, l’enfocament multidisciplinari ja està garantit a Catalunya, perquè 
aquests pacients es tracten en les unitats del dolor que ja treballen, precisament, amb 
aquesta visió multidisciplinària.

I pel que fa a la PR del Grup Socialistes, votarem a favor d’aquesta. I en relació 
al punt de fer un estudi sobre el consum d’opioides, dir que el CatSalut, el desembre 
del 2017, ja va fer l’informe d’utilització de medicaments opioides a Catalunya, que 
està publicat, precisament, al web del CatSalut. I també el Consell del Col·legi de 
Metges de Catalunya va elaborar-ne un, l’abril del 2018, amb el nom d’El dolor i els 
fàrmacs opioides majors: prevenint problemes potencials.

Aquests dos informes estan completament alineats, i si es volen presentar en 
aquesta comissió per al coneixement d’aquests diputats i diputades, doncs, nosaltres 
no hi posaríem cap inconvenient.
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I pel que fa a l’elaboració del protocol guia per als professionals sobre l’ús d’a-
quest tipus de fàrmacs, el departament i el CatSalut també van elaborar el document 
Abordatge del dolor crònic no oncològic, al qual feia referència quan parlava de la 
PR del Grup de Ciutadans, que, a més a més, conté recomanacions molt interes-
sants, no només per als professionals, sinó també per a les persones cuidadores i els 
pacients.

Sobre la campanya informativa per conscienciar sobre el risc d’addicció. És cert 
que l’alarma que hi ha als Estats Units per casos de sobredosi i addiccions a fàrmacs 
opioides, com, per exemple, al fentanil, ens preocupa. Però la situació a Catalunya està 
molt més controlada, gràcies a aquests informes, a aquests protocols guies i a la for-
mació dels professionals. Però és cert que això no ha de portar a que baixem la guàr-
dia en informació i conscienciació a la ciutadania. Per exemple, amb campanyes in-
formatives, com els programes Essencial, que promouen una pràctica clínica que eviti 
la realització d’aquelles pràctiques que no aporten valor a la ciutadania o no aporten 
beneficis a la salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara també, per posicionar-se sobre la primera proposta i de-
fensar les esmenes a la segona, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. Amb relació a aquesta PR proposada per Ciutadans, tal com 
ha exposat la diputada Llauradó, vam presentar un parell d’esmenes amb aquests 
matisos de redacció, que ella mateixa ja ha exposat i que jo no repetiré, i també 
agraeixo a la diputada Navarro la voluntat d’haver acceptat aquests matisos.

Aquest enfocament multidisciplinari, tal com la diputada que m’ha precedit ha 
explicat, està ja garantit, perquè aquestes unitats de dolor treballen d’aquesta mane-
ra, amb metges, professionals d’infermeria i, en alguns casos, també psicòlegs. Tal 
com ho recull aquest Protocol d’abordatge del dolor crònic no oncològic, que va pu-
blicar el Departament de Salut al 2016.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, després d’aquesta apro-
vació de les esmenes.

I pel que fa a la proposta de resolució primera del PSC i Units per Avançar, ac-
ceptem aquest text inicial, també fent referència a aquests documents a què feia 
al·lusió la diputada Llauradó: aquest Informe d’utilització de medicaments opioides 
de Catalunya del 2017; aquest document El dolor i els fàrmacs opioides majors: pre-
venint problemes potencials, del 2018, que és del Consell del Col·legi de Metges de 
Catalunya, i aquest document d’Abordatge del dolor crònic no oncològic, del Depar-
tament de Salut i el CatSalut.

I pel que fa al darrer apartat, es porten a terme ja campanyes informatives amb 
uns objectius específics, que són informar la comunitat professional i ciutadana, fo-
mentar la participació del professionals sanitaris i avaluar l’impacte de les recoma-
nacions en el sistema sanitari. I, per tant, també donarem suport a aquesta proposta 
de resolució.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, té la 
paraula, en nom del Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, diputada. Doncs, bé, ens felicitem que, si de cas, la cosa estigui enfila-
da en informes i en protocols en aquest sentit, respecte dels opioides. Però potser el 
problema que tenim, per tant, és tornant a la mare dels ous: potser els professionals 
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els tenim tan saturats que no tenen la capacitat no només de conèixer, sinó d’aplicar 
aquests protocols. Perquè la realitat d’aquests dolors crònics no de càncer és, majori-
tàriament, de dones amb dolor crònic, que van a la primària i que l’únic que acaben 
tenint com a solució, amb una visita curta, ràpida i que, evidentment, és «què puc 
fer-te per aquest dolor?», són pastilles.

Pastilles que... I jo volia posar aquest enfocament, que no he vist en cap de les 
dues resolucions, un enfocament absolut de gènere, perquè és el que hi ha al darrer 
també d’aquest cas. 

Drogues, les drogues que es prenen a Espanya, majoritàriament, són preses pels 
homes, excepte psicofàrmacs i analgèsics opioides. Són els únics casos en què majo-
ritàriament són les dones les que prenen aquests drogues. Són drogues receptades en 
els dos casos. Per tant, el problema el tenim al sistema: estem fent addictes les dones 
a drogues que els recepta el mateix sistema sanitari. Per què aquestes drogues? Per, 
en uns casos, problemes de somnolència o d’ànims o de depressions, però en el cas 
del que estem parlant, d’opioides, dolor. I el dolor té un impacte major en les dones. 
Perquè les quaranta malalties que, més o menys, es calcula que són les principals 
que generen dolor crònic, majoritàriament les pateixen les dones. 

En comptes d’estar estudiant i d’iniciar i de fer, amb les condicions suficients, un 
millor diagnòstic de les causes d’aquest dolor, es tendeix a tractar-lo, com els deia, 
bàsicament, amb ansiolítics o amb opioides. Són els medicaments que generen més 
dependència, més reaccions adverses, a banda de més despesa pressupostària far-
macèutica per al sistema. 

Els cito un trosset d’un article de la Carme Valls, l’any passat, al respecte: «El 
cos porta escrita la seva història als músculs, a les articulacions i és inútil voler-la 
esborrar amb opiacis, que enterboleixen la ment, fan perdre la memòria i afebleixen 
els sentiments. El que cal és la ciència de les diferències i el seu desenvolupament, 
en comptes de fer callar les queixes amb pastilles que acceleren la mortalitat i mal-
tracten les verdaderes causes del dolor.»

I permetin-me afegir dos elements més. Un era aquesta perspectiva de gènere que 
hi ha al darrere d’aquest tema dels opioides. L’altre, l’element econòmic, no?, que els 
deia, al final. També és un dels causants de l’increment més gran de despesa en fàr-
macs en els últims anys. I un altre, una de les possibles alternatives per al tractament 
del dolor a aquests opioides és l’ús terapèutic del cànnabis i dels seus derivats, que 
és un sedant pel dolor molt menys addictiu que no pas els opiacis. 

En aquesta mateixa comissió, fa dos mesos, se’ns va rebutjar una proposta de 
resolució, precisament en el sentit de fer estudis i d’avançar a Catalunya, igual que 
es fa a la resta del món, en la necessitat d’utilitzar aquest ús terapèutic del cànnabis 
i dels seus derivats.

Per cert, lligant una cosa amb l’altra, la despesa farmacèutica dels opioides i la 
possibilitat de que el cànnabis sigui l’alternativa, s’entén perfectament per què la gran 
indústria farmacèutica, a Estats Units coneguda com a «Big Pharma», és qui ha es-
tat al darrere de les campanyes contra la legalització de la marihuana a la majoria 
d’estats dels Estats Units on s’ha legalitzat. País on, per cert, les societats científi-
ques reconeixen que tenen una veritable epidèmia d’addicció als opioides. I tornem 
a l’origen.

Si lluitem contra els opioides, anem a les causes del dolor i, evidentment, també 
haurem de seguir tractant el dolor i fem-ho amb coses menys addictives. I, per tant, 
d’acord amb aquestes resolucions, hi votarem a favor, però anem una mica més al 
fons: potser que comencem a plantejar també les alternatives. I una de les alternati-
ves, amb valentia i amb coherència amb el que està fent la resta del món, seria que 
anéssim valents també en l’ús terapèutic del cànnabis.

La presidenta

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

Gràcies. També per expressar el nostre posicionament favorable a les dues pro-
postes de resolució, en els termes en els quals estan expressades amb les esmenes 
que s’han aprovat, que s’han incorporat.

La presidenta

Gràcies, diputat. I per tant, ara, per posicionar-se respecte les esmenes de la se-
gona proposta de resolució, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Como decía, les hemos aceptado las «esmenas» que nos 
han propuesto, pero el decir que se aumenten las dotaciones de profesionales, si así 
lo determina el estudio previo, con todas las disculpas, es una obviedad. Primero, 
porque la propia guía de recomendación del Colegio de Médicos ya habla de que es 
necesario este abordaje multidisciplinar. Y, segundo, porque el propio departament, 
en la guía clínica publicada en 2016, ya está hablando de que es necesario hacer este 
abordaje multidisciplinar del dolor crónico cuando no es derivado del cáncer. 

El problema es que una guía clínica sin dotación de presupuesto para... Una guía 
clínica que dice que la intervención la tienen que hacer profesionales, sin dotación 
de presupuesto para que estos profesionales puedan aplicarla, es mucho peor que 
papel mojado. Porque, por una parte, vincula a los profesionales a que la cumplan, 
pero no les dota de las herramientas necesarias para poder llevarla a cabo. Con lo 
cual, está generando una situación que pone a los profesionales en un problema.

Han comentado que existen unidades de dolor. Podemos llenarnos la boca ha-
blando de las unidades de dolor, pero, por favor, miren la frecuencia de revisita en 
estas unidades de dolor. Miren con cuanta..., una vez cada cuántos meses, los mé-
dicos de las unidades de dolor están atendiendo a los pacientes. Y miren, por favor, 
de toda la cantidad de pacientes de Cataluña que tienen un cuadro de dolor crónico, 
cuántos están siendo atendidos por los psicólogos de estas unidades, porque ya verán 
que el porcentaje les pondrá los pelos de punta.

El sistema sanitario se sostiene gracias al sobresfuerzo de los profesionales, gra-
cias a su extraordinaria vocación y al enorme compromiso que tienen con sus pa-
cientes. Y también gracias a la resistencia que tienen a la mala gestión de este des-
gobierno. 

Entonces, estaremos pendientes, si se aprueba esta propuesta de resolución, de 
que, en nueve meses, antes de final de año, presenten en esta comisión el resultado 
de este estudio y la implementación de los resultados de este estudio.

Porque, como les decimos, cualquier documento del Departament de Salut que 
no vaya acompañado de cómo aplicarlo, pone a los profesionales en una situación 
de grave conflicto.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, ara passaríem a votar aquestes dues propostes de re-
solució. En primer lloc, la Proposta de resolució número 7 del nostre ordre del dia, 
que és sobre el consum d’opioides. No té esmenes, per tant es vota el text original.

Vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat.
I ara passem a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 

sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb 
prescripció d’opiacis. Aquesta té dues esmenes que són acceptades. Per tant, també 
la podem votar sencera.

Vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de l’Hospital 
de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet

250-00194/12

I ara passem al punt 9 de l’ordre del dia, que ja m’avanço, per si volen defen-
sar-les conjuntament. 

El que jo agrairia a tots els portaveus, si us plau, és que quan se’ls fa arribar 
l’ordre del dia, els que són propietaris de les propostes de resolució que poden ser 
substanciades conjuntament amb altres, ens ho facin saber a la Mesa al primer mo-
ment, perquè avui teníem deu propostes de resolució que se’ns han quedat en cinc 
defenses. I, per tant, podríem haver incorporat altres punts a l’ordre del dia, que, 
malauradament, no serà així. Acabarem a una hora molt prudent avui, cosa que ens 
va bé a tots, però que podríem haver aprofitat per treballar més en altres propostes 
de resolució.

Per tant, passaríem a la defensa de les propostes de resolució número 9 i número 
10. Les dues versen sobre l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Grame-
net, i per a la defensa de la número 9, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula el diputat Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidenta. Muy buenos días a todo el mundo. Sí que consideramos per-
tinente el debate conjunto de ambas propuestas de resolución, propuestas de resolu-
ción que hacen referencia, como usted bien ha dicho, al Hospital de l’Esperit Sant, 
el hospital de mi ciudad, de Santa Coloma de Gramenet. 

Un hospital que da servicio a más de 225.000 usuarios y que, bueno, en el mis-
mo contexto general de recortes, en el mismo contexto general de protestas, tanto 
de trabajadores como de usuarios, han llegado a nuestro conocimiento quejas de 
usuarios y quejas también de trabajadores sobre las largas listas de espera para in-
tervenciones quirúrgicas, sobre los largos tiempos de espera cuando un paciente 
asiste a urgencias.

Son quejas que además confirma, como le he dicho, el propio comité de empresa, 
los trabajadores, que indican la falta de personal de algunas especialidades, desta-
cando por ejemplo la radiología o la oncología –en sus propias palabras–, o los casos 
de fuga de talento a la sanidad privada por no dar las coberturas y las prestaciones 
que ellos consideran oportunas.

Bueno, ya le hemos dicho, debemos enmarcarlo en un contexto general, que es 
el de constantes recortes en sanidad que ha habido en Cataluña, que tuvo su punto 
culminante en noviembre del año pasado, cuando atendimos a las manifestaciones 
de los profesionales sanitarios reivindicando precisamente lo que pedimos en esta 
propuesta de resolución.

En los últimos años se ha agitado la bandera de la estelada, pero se han olvida-
do de agitar otras banderas, que son las que sostienen nuestro estado del bienestar, 
como son la educación, las políticas sociales, la vivienda o lo que atañe en este caso, 
que es la sanidad.

La ciudad de Santa Coloma de Gramenet no es una excepción en este caso. Es 
una ciudad que se ha hecho a golpe de reivindicación, a golpe de protesta. Es como 
hemos conseguido los servicios públicos que aquí tenemos y sobretodo protestas 
que vienen desde el activismo e impulsan a las instituciones.

Aprovecho aquí para saludar a los compañeros de la plataforma «Santako diu 
prou», una plataforma que lucha porque tengamos una sanidad pública de calidad, 
que es muy activa en la ciudad y que además colabora bastante con los diferentes 
grupos políticos; bueno, mejor dicho, nosotros colaboramos con ellos, porque ellos 
lideran en muchas ocasiones estas reivindicaciones.

Concretando lo que defiende la propuesta de resolución, básicamente lo que pe-
dimos es que se optimice la eficiencia asistencial del hospital, que se reduzcan las 
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listas de espera y los tiempos de espera, que se eviten derivaciones a otros hospita-
les, que aumenten las ratios de los profesionales sanitarios, que se mejoren las ins-
talaciones de urgencias en lo que se refiere sobre todo a las esperas y que se creen 
zonas de confort.

Y cabe decir que estamos satisfechos, porque tras negociaciones con la diputada 
Najat, hemos llegado a acuerdos y transacciones y hemos sido capaces de arrancar 
del Gobierno un compromiso para que estas mejoras se lleven a cabo y, además, con 
posibilidad de que lo podamos fiscalizar en esta propia comisión, viniendo a debatir 
sobre el mismo tema antes de final de año, donde se nos informe de cuáles son las 
medidas concretas que se han llevado a cabo.

Finalizo la intervención reiterando el agradecimiento tanto a la dirección del 
hospital, que a pesar de que muchas veces nuestro papel es jugar una crítica a me-
joras de los servicios, siempre nos abre la puerta y tiene transparencia en la expli-
cación; a los propios trabajadores, representados en el comité de empresa, que nos 
han ayudado en la elaboración de esta propuesta de resolución, y también, como he 
citado anteriormente, a los activistas de los temas de salud pública, a la gente de la 
plataforma «Santako diu prou», que han sido impulsores, por ejemplo, de que se lle-
guen a acuerdos plenarios en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet que motivan 
la moción que continuará, a la que Ciudadanos también dará pleno soporte.

La presidenta

Gràcies, diputat. 

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet 

250-00231/12

Doncs, per posicionar-se respecte l’últim punt de l’ordre del dia, que és la pro-
posta de resolució sobre l’atenció hospitalària de Santa Coloma de Gramenet i de-
fensar la proposta, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes, la dipu-
tada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Saludar de nou les persones que ens acompanyen. Em sem-
bla que ho deia el diputat Dimas, són lluitadors i lluitadores de Santa Coloma de 
Gramenet; podrien ser d’algun altre lloc, però bàsicament lluitadors pels serveis sa-
nitaris d’aquest país i que a ells els hem d’agrair moltes de les propostes de resolució 
que avui es porten o que es veuen en general, però sobretot el fet de mantenir aques-
ta pressió constant sobre nosaltres i sobre el Govern, per tal que les coses millorin.

Voldria començar la meva intervenció amb un tuit que acabo de veure que diu: 
«A Santa Coloma fa un mes que no es poden fer controls de fons d’ull als diabètics 
perquè no funciona la càmera no midriàtica», afegeixen «Tecnologia made in ICS, 
amb velocitat per arreglar les coses made in ICS. 

Aquesta és la situació de Santa Coloma i ho he fet ara amb una cas puntual. 
Però l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma, que té una llarga trajectòria, és 
un hospital històric que havia fet una adaptació important als reptes que demanda-
va la ciutadania de la zona, amb un bon model d’assistència integral, entre la crisi i 
sobretot les retallades i els EROs que va haver de fer ha vist reduït el seu personal, 
reduïda la seva atenció i, sobretot, no ha pogut continuar posant-se al dia de moltes 
de les coses que es demanaven.

Són dos PRs jo diria no tant sobre l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma, 
sinó que ho diria d’una altra manera: són dos propostes de resolució sobre el dret 
dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de disposar dels millors serveis i de 
l’accés al centre que millor els pugui atendre. I jo crec que aquesta és una de les rei-
vindicacions més clares: equitat i accessibilitat, és a dir, no perquè estiguis a Santa 
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Coloma i et toqui aquest hospital de referència hagis de tenir una pitjor assistència. 
I no ho dic pels professionals ni per l’esforç que moltes vegades ha fet l’hospital, sinó 
pels pocs recursos de què disposa.

Sembla que alguna cosa ha millorat des del moment amb què es va fer la PR fins 
ara, però d’alguna manera sí que és veritat que hi han algunes de les coses que plan-
tegen les dos que estan sobre la taula: des de la no retenció dels professionals, a que 
no hi ha els serveis adequats o que falten alguns serveis especialitzats.

Això fa que davant de mancances que es donen, evidents, els ciutadans o ciuta-
danes vulguin ser tractats a l’Hospital Germans Trias i Pujol. Volen ampliar el que 
ara està molt més tancat, que és la referència hospitalària. I no és un tema de dèria, 
no és un tema de «jo vull estar allí perquè m’han dit...», sinó perquè s’han donat 
casos en què no s’han pogut complir els protocols en cardiovascular; on si parlem 
d’ictus hi han hagut retards en el trasllat que han pogut tenir conseqüències poste-
riors a la recuperació.

Per tant, el que demanen és –dos paraules, que els deia jo– equitat i accessibili-
tat, per tant que puguin també ampliar aquest àmbit de referència. Volen una atenció 
de qualitat i si no un hospital que els hi pugui oferir. Per tant, això és el que diuen.

I l’altra reivindicació, que està molt sobre la taula, i que em sap greu, perquè crec 
que els grups que donen suport al Govern no hi donaran suport, és disposar d’un 
CUAP. D’això n’anem parlant sempre, de reduir el nombre de persones que vagin a 
urgències. Estem parlant d’una població de Santa Coloma envellida i bastant pluri-
patològica i, per tant, aquesta llarga reivindicació que el Govern hauria d’assumir 
–i que avui, de nou, sembla que dirà que no– està clar que és necessària. Fa falta un 
CUAP per descongestionar, entre altres coses, urgències i per descongestionar tam-
bé aquesta pressió sobre quin és l’hospital on vas a parar.

Acceptarem les esmenes als punts 1, 3 i 4, entre altres coses perquè algunes for-
men part ja de les millores guanyades i en ares també, com el diputat que m’ha pre-
cedit, de buscar la millor entesa i la millor solució al voltant de l’atenció sanitària a 
Santa Coloma de Gramenet.

Destacar al final, res, dos notes només. Una és per què se’n van els professionals? 
Si els professionals se’n van perquè no hi ha res que els lligui a aquest hospital, no 
hi ha serveis ni hi ha especialitats on puguin desenvolupar la seva carrera profes-
sional. I dos, les llistes d’espera d’aquest hospital, que ens podríem remetre a com 
estan a dia d’avui les llistes d’espera en general, i podríem anar a aquest hospital. 
Però en comparació de l’abril del 2018, per fer una prova diagnòstica, hi ha un in-
crement d’un 23,5 per cent, o un increment per operar-se d’un 10 per cent respecte 
a l’abril del 2018.

Per tant, queden clares quines són les posicions i quins són els punts que hi han. 
I crec que ja m’he posicionat fins i tot sobre les esmenes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs ara sí, per posicionar-se respecte a les esmenes i de-
fensar-les, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada Najat 
Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, presidenta. Intentaré ser breu, però també voldria donar-li l’espai a cada 
PR i a cada diputat i diputada.

I voldria començar, primer de tot, saludant les persones que avui ens acompa-
nyen, de «Santako diu prou» i també Marea Blanca. I, en segon lloc, voldria també 
donar les gràcies, agrair al diputat Dimas aquesta predisposició per haver-me accep-
tat totes les esmenes que hem presentat a tots els punts.

I voldria entrar ja en detall del que és la proposta de resolució. Voldríem reiterar 
la nostra voluntat que això fos possible, el bon funcionament dels nostres hospitals, 
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els CAPs i tot el nostre sistema de salut. I per aquest motiu hem presentat les esme-
nes que ens ajudaran a fer possible aquest bon funcionament.

També voldríem destacar que el Departament de Salut compta amb mecanismes 
de seguiment i control de les activitats assistencials a l’hospital, en concret del que 
parlem avui, que és l’Hospital de l’Esperit Sant.

Pel que fa a la llista d’espera, reiterar que també ens preocupa, i molt, i com ha 
dit la meva companya –i li robaré la frase– Noemí Llauradó, ens ocupa. Però, és 
clar, també des del Departament de Salut s’intenta posar solució en cada moment 
de l’any a aquest tema de la llista d’espera. Però voldria també recordar, companys i 
companyes, el tema de la llista d’espera no és només un tema de Catalunya, tot i que 
aquí ha sortit en les anteriors intervencions d’alguna companya diputada que és un 
problema que només ocupa a Catalunya. No, és que ocupa a Catalunya, però també 
ocupa a Andalusia i a Madrid, on els companys hi governen.

En referència a l’Àrea d’Urgències, dir que en el Pla estratègic del 2017-2021 hi 
han accions incloses que intenten, diguem-ne, donar solucions a aquest tema. De fet, 
des de l’estiu passat ja s’han iniciat actuacions en el mateix centre per poder millo-
rar les instal·lacions.

Pel que fa a la PR del Partit Socialistes i Units per Avançar, també voldríem 
agrair la predisposició de la diputada Escarp a acceptar quasi totes les esmenes pre-
sentades.

I sí que voldríem destacar alguns aspectes, no? Dir que està garantit l’accés a la 
salut pública, i a Santa Coloma també, i que també està garantit l’accés i la quali-
tat dels serveis, i està garantit pels dos hospitals de referència que hi ha: l’Esperit 
Sant, que és el que ens ocupa, però també el de Germans Trias, conegut com a «Can 
Ruti». I hi ha diferents protocols, hi ha diferents mecanismes de derivació, de l’Es-
perit Sant cap a l’Hospital Germans Trias, que intenten donar solució a les diferents 
dificultats que puguin sorgir.

Us posaré alguns exemples. Hi ha aliances estratègiques entre els dos hospitals, 
com per exemple la cirurgia plàstica, la urologia, model col·laboratiu d’al·lergologia 
i model territorial amb l’ICO.

Respecte l’atenció d’urgències a la població de Santa Coloma, en aquest punt no 
ens hem pogut posar d’acord perquè... –m’explicaré una mica–, actualment hi ha, 
diguem-ne, atenció durant l’horari habitual en els diferents CAPs amb serveis d’ur-
gència, i fora d’aquest horari hi ha el CatSalut, però també hi ha la derivació al CAP 
Major. I en el cas que ho considerin adient els professionals, inclús la derivació és 
immediata als dos hospitals de referència, en funció del diagnòstic o la patologia.

Però també voldríem remarcar que el Planuc està en fase d’anàlisi per reorganit-
zar els serveis de Santa Coloma i, si així es valora, potser es configuraria un CAP 
d’urgència. Però, clar, no podrem votar a favor d’aquest punt si encara no sabem 
realment si serà possible o no portar-ho a terme.

Hi han acords hospitalaris, com he comentat abans –i vostès ho comentaven a la 
seva proposta de resolució–, en el tema de l’embaràs, per exemple. Vostès saben que 
l’embaràs, si accedeixen a l’Hospital de l’Esperit Sant, els que són de risc són derivats 
directament a fer el seguiment –i així ho recullen els protocols de col·laboració entre 
els dos hospitals– a l’hospital de Can Ruti. I en tema de pediatria, diguem-ne, el con-
veni és similar.

Respecte a les places a cobrir. Mirin, crec que ho hem manifestat tots. Hi ha 
una mancança de professionals, i d’això n’hem de ser conscients. El Departament 
de Salut n’és conscient i està intentant fer tot el possible per poder donar solució a 
aquest problema. 

De fet, en aquests darrers mesos hi ha hagut un canvi organitzatiu a Santa Co-
loma, en el qual s’han incorporat algunes mesures com, per exemple, la duplicitat 
de torns d’alguns professionals o que es pugui compartir el servei de pediatria amb 
l’Hospital de Can Ruti.
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Per últim, voldríem recalcar que les dades de l’EAP de Santa Coloma són millors 
que la mitjana de la regió, però que ens preocupa i ens ocupa i que continuarem tre-
ballant per cercar noves formes d’atenció per tal de millorar aquesta situació.

I tornar a agrair als dos diputats la seva predisposició a l’hora d’acceptar les es-
menes.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada, per aquesta extensa explicació de les esmenes. (La presiden-
ta riu.) Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Vull agrair també la presència de les associacions de Santa 
Coloma de Gramenet que ajuden, precisament, a tirar endavant iniciatives com aques-
ta. I tal com feia referència en la meva primera intervenció, l’objectiu fonamental 
d’aquesta Comissió de Salut ha de ser, precisament, posar sobre la taula les deficièn-
cies i les qüestions a millorar, per tal de que el Govern les desenvolupi i les executi, 
amb prèvia aprovació dels pressupostos corresponents, perquè algunes de les reivin-
dicacions que es fan paleses en aquesta comissió tenen necessàriament i irremeiable-
ment la necessitat de transformar-se en partides pressupostàries.

Més enllà d’això, el que s’ha de dir és que, els darrers anys, certament, hi ha ha-
gut una millora respecte a aquest hospital, que no cal imputar-la només a un govern 
en concret, sinó que el que cal és contextualitzar-ho en una millora que hi ha hagut 
en l’àmbit de la planificació de la salut del nostre país des de fa molts anys. 

Per tant, més enllà d’una ubicació política concreta, el que cal és valorar, evi-
dentment, de forma positiva, quin ha estat el desenvolupament d’aquests hospitals i 
del funcionament d’aquests hospitals. I la nostra obligació, precisament, avui és ti-
rar endavant el Pla estratègic 2017-2022, que resol, des d’un punt de vista estratègic 
i de planificació, algunes de les mancances que es defineixen en aquestes propostes 
de resolució.

Certament, s’ha d’agrair als diputats proposants de les propostes que facin un 
anàlisi exhaustiu de quines són les mancances i les deficiències. I, per altra banda, 
en la majoria de casos, el Govern hi treballa; en els altres casos, n’és conscient i ha 
fet la diagnosi i té l’obligació, certament, i entre tots hem, d’alguna manera, motivar 
el Govern perquè resolgui definitivament totes aquestes mancances.

Tal com deia la diputada republicana, pel que fa a la proposta de resolució pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciudadanos, de Ciutadans, el que s’ha de dir és 
que al acceptar-nos les esmenes, els votarem, evidentment, la proposta a favor, no 
podia ser d’altra manera.

I pel que fa a la proposta de resolució del Partit Socialistes, certament, hi ha una 
esmena en concret, que ja s’hi ha fet referència, que fa referència al CUAP, que no 
hi podrem donar suport. I per tant, aquest és el posicionament del Grup de Junts per 
Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, la resta de grups parlamentaris que es puguin posicio-
nar després d’aquestes dues propostes de resolució. Doncs, en nom de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, saludar la gent de «Santako diu prou». I, evidentment, 
farem suport a la proposta de resolució de Ciutadans, en aquest cas més concre-
ta, sobre millores específiques de diversos elements de l’Hospital Fundació Esperit 
Sant. Tot i que l’acceptació de les esmenes que fan dels grups de Junts per Catalunya 
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i el Grup Republicà fan que els punts passin a ser «continuar fent», «continuar mi-
llorant». Bé, donarem un vot de confiança que realment alguna cosa s’estigui fent, i 
per tant el «continuar» tingui sentit. Perquè la resolució també és de maig o de juny 
de l’any passat i entenem que, potser, alguna cosa ha avançat especialment per la 
pressió de la plataforma i de la ciutadania de Santa Coloma. I per tant, doncs, hi fa-
rem suport igualment.

La del Grup Socialista és, en canvi, més global sobre les necessitats i els drets 
d’atenció de salut de la població de Santa Coloma. De fet, és bastant paral·lela o 
igual a la que van presentar, conjuntament amb nosaltres, en el Ple a Santa Colo-
ma, al juny de 2018, si no m’equivoco, que era, bàsicament, la moció de «Santako 
diu prou», i que aquests dos grups municipals, doncs, presentaven tal qual, al Ple 
el 2018.

Unes reivindicacions d’aquesta plataforma que es remunten també a 2017, que 
ja havien estat també aleshores debatudes i votades, que venen amb cinc mil firmes 
d’aval i que, per tant, no?, és allò..., per escoltar-les; no només perquè representen a 
tota aquesta gent, sinó també pel rigor de les mateixes propostes. La veritat és que 
és una plataforma que treballa molt bé.

I farem, evidentment, suport també a aquesta proposta de resolució. I ja els tra-
dueixo, directament, als de «Santako diu prou» què vol dir el que acabarem votant 
en aquesta resolució i el que està passant, no?, en el debat dels grups. Vol dir que els 
punts que quedaran..., o almenys per les esmenes que hem vist que s’han presentat, 
i per l’explicació de vot que s’ha fet per part dels grups que donen suport al Govern, 
que no sembla que hi hagi molta voluntat de fer res específic i especial respecte al 
tema de llistes d’espera. 

De fet, el problema el tenim global i veiem que no hi ha mesures específiques ni 
especials per fer front als elements de fons que causen aquestes llistes d’espera, i, 
per tant, per Santa Coloma tampoc serà diferent, i que no hi ha cap voluntat de fer 
un CUAP. Es veia en l’esmena i es veurà també en la votació, que serà el punt que 
hi haurà una votació diferenciada. 

Bé, les causes, de fet, de bona part del que denuncien i del que..., per a les que ens 
demanen solucions, són les polítiques determinades que s’han dut a terme en temes 
de salut i en la resta dels serveis públics en el nostre país, en els últims anys. Però en 
el cas de salut, fent que tinguem un dels sistemes que més ha derivat els diners cap 
al privat i que lidera també el tema de les llistes d’espera per a la ciutadania. I que 
això fa doncs que les mútues es freguin les mans fent campanyes publicitàries de 
«fes-te una mútua perquè així no esperes». 

I continuem liderats, governats pels mateixos. Per tant, difícilment podem espe-
rar polítiques diferents dels que ens han portat a aquesta situació. I seguirem insis-
tint, seguirem batallant-ho, comptin amb nosaltres, però ho tenim difícil, quan són 
els mateixos que ens han portat fins aquí.

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. Jo voldria afegir dos elements. Voldria destacar dos ele-
ments d’aquestes dues propostes de resolució. Una que hi és i que se sotmetrà a vo-
tació; una altra que no hi és, però crec que està en el fons de la qüestió, no?

I començo per la que hi és i que sembla ser que no tindrà el suport dels grups que 
donen suport al Govern, però que és la veritable clau de volta dels problemes que es 
pateixen no només a l’Hospital de l’Esperit Sant, sinó a la majoria d’hospitals de Ca-
talunya. I és que o som capaços d’oferir una atenció primària àgil, eficaç i resolutiva o 
mantindrem els problemes en els serveis hospitalaris d’urgències, que s’estan donant 
i es reiteren al llarg del temps. 
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Per tant, ens sembla extraordinàriament fonamental que, abans de tot, es faci 
una veritable planificació de l’atenció primària, que li doni el caràcter que crec que 
és unànime per part de tots els grups, que estem convençuts que ha de tenir i ha de 
permetre resoldre els problemes recurrents en què ens trobem en les emergències, 
en les urgències hospitalàries. Primera qüestió.

La segona qüestió. Una qüestió que jo crec que no s’aborda, sobretot en la pro-
posta de resolució de Ciutadans, en el sentit que es plantegen exigències al Patronat 
de la Fundació de l’Hospital de l’Esperit Sant. I és cert que, doncs, és en el marc de 
la fundació, és el patronat el que ha d’adoptar les mesures necessàries per millorar la 
qualitat de l’atenció a la ciutadania, no? Però tampoc no podem oblidar que el finan-
çament del patronat està condicionat pels convenis a través del Departament de Salut. 
I, per tant, en la mesura en que els convenis de finançament de la fundació no puguin 
millorar, difícilment tampoc podran millorar els serveis que es presten en l’hospital. 
Es podran reorganitzar, però difícilment podran millorar. 

Per tant, jo crec que..., trobo a faltar en aquestes propostes de resolució, precisa-
ment, doncs la qüestió del finançament, que és el que permetria resoldre part dels 
problemes que tenim al damunt de la taula.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, ara, per posicionar-se respecte a les esmenes, en primer lloc, 
té la paraula el diputat Dimas Gragera, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidenta. Querría saludar también a María Blanca, porque me lo he 
dejado en la saludación inicial. Referente a las enmiendas, punto 1 y 2, se ha tran-
saccionado y, por lo tanto, las enmiendas han sido transaccionadas y aceptadas. El 
resto de enmiendas las aceptamos. 

Y, bueno, aquí es la disyuntiva clásica entre gobierno y oposición, ¿no? Cuando 
la oposición exige unos máximos, el Gobierno intenta pues decir que esto ya se está 
haciendo, que hay una línea de trabajo. Nosotros hemos decidido aceptarlo, a pesar 
de que la intencionalidad era esta, sobre todo por el compromiso que hay de venir y 
rendir cuentas de esta medida antes de acabar el año en esta comisión. 

Entendemos que si se nos pide un margen prudencial... Estoy de acuerdo, ¿eh?, 
que venimos de una situación que no es precisamente óptima, que los recortes en sa-
nidad he dicho que han sido destacados y destacables, pero no podemos mirar hacia 
atrás, ¿no? Creo que en política hay que mirar hacia adelante. Y damos ese periodo 
que nos pide el Gobierno para que venga y explique en esta comisión cuáles serán 
las medidas, sino, en ese momento, nos encontraremos y verán cuál es el posiciona-
miento de Ciudadanos.

La presidenta

Gràcies, diputat. I, abans de passar a la següent proposta de resolució, la transac-
ció, la que feia arribar, l’han fet arribar a la Mesa? Perquè aquí no la tenim i...

Dimas Gragera Velaz

Té un WhatsApp la Mesa? (L’orador riu. Rialles.)

La presidenta

La presidenta té WhatsApp. (L’oradora riu.) Però com hauríem..., en qualsevol 
cas, o llegir-la o que tots els...

Dimas Gragera Velaz

Sí; la llegiré, sí.

La presidenta

Doncs sí, si pot llegir-la...
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Dimas Gragera Velaz

Sí. 

La presidenta

I, en qualsevol cas, si ens la poden fer arribar per escrit, per facilitar la tasca tam-
bé de la tècnica de la comissió?

Dimas Gragera Velaz

L’esmena de modificació parcial seria: «Instar el Patronat de la Fundació Hospi-
tal Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet a continuar desplegant les mesures 
necessàries per optimitzar l’eficiència i la qualitat assistencial de l’hospital per ab-
sorbir la màxima activitat i assegurar la retenció de talent de l’hospital.»

La presidenta

D’acord. Doncs ara sí, per posicionar-se respecte a les esmenes de la segona pro-
posta de resolució sobre aquest tema, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
dels Socialistes, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Com he dit a la meva primera intervenció, nosaltres acceptarem les es-
menes..., les que fan referència a la 1, la 3 i la 4. Bàsicament, són per garantir l’aten-
ció hospitalària pública, és a dir, entre els hospitals de l’Esperit Sant i el Germans 
Trias i Pujol, que hi hagi la possibilitat de fer-ho. Bàsicament, defensen aquesta aten-
ció de qualitat i aquesta atenció també especificada en maternoinfantil, que com ha 
explicat la diputada Najat, estava..., això.

No acceptarem l’esmena número 2, perquè nosaltres continuarem reclamant que 
el CUAP sigui a Santa Coloma, perquè és necessari. M’he quedat una mica sorpresa 
–però, bé, sempre està bé tenir capacitat de sorprendre’s– perquè que ara em diguin, 
després de dos anys de la seva aplicació, que el Planuc està en anàlisi, doncs vol dir 
que tenim algun problema. Però, en tot cas, creiem que Santa Coloma necessita un 
CUAP.

Així com tampoc acceptem les que fan referència a la cobertura de baixes de 
professionals i de treballar per reduir la llista d’espera. 

Per tant, doncs, mantindrem el text original pel que fa als punts 2, 5 i 6.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, primer, passaríem a votar la proposta de resolució del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que és la Proposta de resolució sobre la resolució 
de les deficiències de l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. 
Atès que s’han transaccionat i acceptat esmenes, passaríem a votar-la tota en bloc.

Vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs s’aprova per unanimitat.
I ara, votar l’últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 

l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet, presentada pel Grup Parlamen-
tari dels Socialistes. Atès que aquí hi han esmenes acceptades i altres que no, en-
tenc, de les seves intervencions, que es podria votar tota conjuntament exceptuant el 
punt 2. És així? (Pausa.) D’acord. 

Doncs, primer, passaríem a votar els punts 1, 3, 4, 5 i 6.
Vots favorables?
S’aproven per unanimitat.
I ara passaríem a votar el punt 2.
Vots favorables?
10 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari 

Socialistes, el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular.

Vots en contra?
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10 vots en contra del Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya.

Per tant, entenem que s’ha produït un empat, i en virtut de la reunió de Mesa 
del 18 de setembre, que valida les votacions igual que el vot ponderat al Ple, doncs 
aquest punt de la proposta de resolució quedaria rebutjat.

Secretària?

La secretària

Esta secretaria considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar 
la presidenta de la comisión es erróneo, ya que implica obviamente que ha compu-
tado como válidos los seis votos que corresponderían a los diputados suspendidos 
por imperativo legal y en virtud del auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018.

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que 
establece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament no pude considerar que los 
grupos de Junts per Catalunya i Republicà dispongan en el Pleno de los votos de di-
putados suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e injus-
to el acuerdo de la Mesa del Parlamento en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el diario de sesiones de esta 
expresa oposición e impugnación de la decisión por la presidencia de esta comisión 
de computar votos no disponibles en el Pleno y a efectos de la eventual tutela del 
derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad que se 
está viendo perturbado por la decisión de esta presidencia.

También realizo reserva de las acciones de tutela que sean necesarias.

La presidenta

Gràcies, secretària. Doncs, així constarà en acta. Algun altre diputat o portaveu 
vol agafar la paraula? (Pausa.) No?

Doncs, aixecaríem la sessió.
Però abans d’aixecar-la, els portaveus, ja que hem acabat d’hora, fem cinc minuts 

de reunió per aclarir temes pendents i el calendari proper.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i vuit minuts.
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