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1.10. Acords i resolucions
Resolució 281/XI del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment de l’atenció
continuada al CAP Castellbisbal
250-00230/11
Adopció
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Resolució 282/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari i el servei
d’urgències a les Terres de l’Ebre
250-00254/11
Adopció

3

Resolució 283/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària i continuada
a les Terres de l’Ebre
250-00386/11
Adopció
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Resolució 284/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Adopció
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Resolució 285/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions per a un nou
model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques
250-00273/11
Adopció

5

Resolució 286/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat d’expertesa en la malaltia
Trams. 250-00275/11 i 250-00501/11
Adopció
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Resolució 287/XI del Parlament de Catalunya, sobre la limitació de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat
Trams. 250-00298/11 i 250-00337/11
Adopció
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Resolució 288/XI del Parlament de Catalunya, sobre el coneixement del Protocol
d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Adopció
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2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les
declaracions de detinguts
250-00323/11
Rebuig
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3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Esmenes a l’articulat
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància amb relació a l’obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat
de menors d’edat
356-00315/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’execució del pressupost
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Sol·licitud
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla
estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
2017-2022
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Resolució 287/XI del Parlament de Catalunya, sobre la limitació
de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la
Generalitat
Trams. 250-00298/11 i 250-00337/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als
centres sanitaris dependents de la Generalitat (tram. 250-00298/11), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 27954), i el de la Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús
del formaldehid en els centres sanitaris (tram. 250-00337/11), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
pel Sí (reg. 27953).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Substituir, en el termini més breu possible, i en qualsevol cas abans de la fi del
primer trimestre del 2017, la fixació amb formol per fixadors alternatius, i mantenir
l’ús del formaldehid per a biòpsies i peces quirúrgiques amb patologia tumoral mentre no es disposi de nous estàndards internacionalment reconeguts.
b) Revisar els circuits de biòpsies a totes les institucions sanitàries dependents de
la Generalitat per part d’un grup multidisciplinari liderat per especialistes en anatomia patològica, per a detectar possibles deficiències de protecció i per a analitzar
rigorosament les mesures aplicades a cada centre per les unitats de protecció de riscos laborals i serveis de medicina preventiva, tenint en compte la nova classificació
del formaldehid com agent cancerigen.
c) Adaptar de manera urgent a totes les institucions sanitàries dependents de la
Generalitat, especialment als serveis d’anatomia patològica, els protocols de prevenció de riscos laborals, tant estructurals com dels procediments de manipulació, emmagatzematge i gestió de residus, i també les mesures individuals de protecció, per a
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minimitzar els riscos de l’ús del formaldehid per part dels treballadors, establint mesures d’alerta i de mesurament per a la detecció immediata d’exposicions anormals.
Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch
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