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Esta dolencia supera con creces la mortalidad ante enfermedades conocidas como el Sida o el cáncer juntas,
la actuación más rápida debe realizarse con desfibriladores, estos son imprescindibles en cualquier espacio
de máxima concurrencia, ya que en otros países son
comunes hace mucho tiempo.
La muerte súbita cardiaca es una forma de muerte natural debida a causas cardiacas, inesperada en el tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida
por la pérdida brusca de conciencia dentro de, como
máximo, la hora que sigue al inicio de los síntomas,
en un individuo con una cardiopatía de base conocida
o desconocida.
Se han propuesto otros límites de tiempo de 2, 6 y 24
horas para circunstancias específicas como la muerte
sin testigos. Hay que tener en cuenta que la muerte súbita cardiaca puede recuperarse mediante las maniobras de resucitación cardiopulmonar adecuada y, por
tanto, puede ser recidivante.

Núm. 607

2. Establecer la obligatoriedad de dotar de desfibriladores y de la asistencia médica necesaria en todos los
espacios públicos catalanes, con especial atención en
los recintos deportivos.
3. Adoptar programas específicos de ayuda y asesoramiento a las familias afectadas por episodios de muerte súbita.
4. Adoptar todas las medidas de desarrollo legislativo
o reglamentario pertinentes a tales efectos.
5. Habilitar una dotación específica en los presupuestos de la Generalitat para llevar a cabo las medidas
anteriores.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2015
Carina Mejías Sánchez
Portavoz GP C’s

Más del 50% de las muertes súbitas se deben a una de
las manifestaciones más dramáticas de la cardiopatía
isquémica, la fibrilación ventricular. Además, más del
80% de los casos de muerte súbita en adultos tiene un
origen cardíaco.

Proposta de resolució sobre la paralització
del traspàs de competències dels serveis de
diagnòstic per la imatge de l’Institut Català
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic
per la Imatge

En el año 2009 se fundó en Barcelona la Asociación
Española Contra La Muerte Súbita José Duran #7
(AEMS) como consecuencia de la pérdida de José
Durán, un joven deportista que practicaba fútbol. En
aquel momento no había ninguna persona formada en
Soporte Vital Básico ni tampoco desfibriladores en las
instalaciones del club donde jugaba y no tuvo ninguna
oportunidad para sobrevivir.

Tram. 250-01657/10

Desde entonces, la AEMS apenas sin ayuda institucional trata de reducir las muertes súbitas a través de donaciones, congresos y tratando de concienciar a todos
los colectivos y ámbitos de la sociedad con un mensaje de rigor con el asesoramiento de los mejores especialistas en cardiología, así como médicos deportivos.
Esta asociación ha sido pionera en la donación de desfibriladores en poblaciones como El Prat de Llobregat,
L’Hospitalet, Sitges, Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès o Canet de Mar, así como en diversas poblaciones del resto de España, pero a todos los efectos
estos gestos son insuficientes para llegar a toda la población.
Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Promover la investigación de esta enfermedad y la
concienciación publica de la misma, desarrollando
programas formativos en todos los centros públicos
catalanes.
3.10.25.

Presentació
GP C’s
Reg. 118718 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez,
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.
Exposició de motius
Des de la seva creació allà per l’any 1992, l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge (IDI) ha anat assumint progressivament les tècniques de diagnòstic per la imatge
requerides, fins a la data, dins de l’Institut Català de
la Salut (ICS). Principalment, aquelles tècniques diagnòstiques d’última generació com són les exploracions
de tomografia axial computada «TAC», Ressonància
Magnètica «RM», i exploracions vasculars «Divas»,
és a dir, aquelles tributàries de generar major rendibilitat econòmica.
Des del naixement d’aquesta empresa, els recursos i
infraestructures dels serveis propis de l’ICS han anat
minvant. En els Serveis de diagnòstic per la imatge
(SDPI) que seguien sent gestionats directament per
l’ICS, no s’ha fet cap inversió ni s’han aplicat desenvo-
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lupaments tecnològics, amb la lògica conseqüència de
portar-los a uns nivells gairebé obsolets, situació que
ara permet dir que tenen grans carències les quals es
vol atribuir a la seva gestió pública
La pretensió actual del traspàs de les competències de
gestió pública a gestió privada o quasi privada, no té
altre finalitat que, convertir la sanitat en una activitat
econòmica més i, per tant, amb finalitats lucratives.
La manca de transparència amb que es porten a terme totes aquestes actuacions i projectes, permet pensar que l’anunciat traspàs de competències es relaciona
amb l’intent de crear un ens «partenariat» entre l’ICS
i l’IDI i, més concretament, la intenció de crear un
consorci amb participació privada. Hi ha estudis acreditats que sostenen que la fórmula institucional dels
partenariats públic-privats de salut pot facilitar la innovació en els diferents projectes conjunts però, un aspecte molt negatiu és que, aquestes relacions fan augmentar els costos així com disminuir el control públic
dels processos, Tot això no redunda en un millor servei al ciutadà, que hauria de ser el màxim beneficiari
de qualsevol acció de millora i, pel contrari, permet
defugir els controls administratius en un àmbit tant
sensible com el sanitari.
Considerem tots aquests projectes de fusió, col·labo
ració, traspàs, aliances.... com una privatització encoberta dels serveis públics de diagnòstic per la imatge,
ja que suposen la incorporació als SDPI de capital privat, amb ànim de lucre, amb totes les conseqüències i
repercussions administratives i socials que això comporta per la Sanitat Pública de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. La paralització immediata del traspàs de competències dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge de l’Institut Català de la Salut a la empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge.
2. Que tots els Serveis d’Imatge que operen per l’Institut Català, pertanyin o no a l’ICS, passin a ser gestionats directament per l’Institut Català de la Salut.
3. Que l’ICS inverteixi en tecnologia d’Imatge per al
Diagnòstic, de la mateixa forma i proporció que ho està fent en qualsevol altre disciplina, tecnologia o activitat sanitària.
4. Mantenir la titularitat pública de tots els Serveis de
Diagnòstic per la Imatge que presten serveis per l’Institut Català de la Salut, evitant que aquesta activitat
pugui ser facilitadora o generadora de lucre per qualsevol ens o entitat privada.
3.10.25.

Núm. 607

5. Garantir sistema d’accés, retribucions i condicions
laborals equitatives per tots els professionals dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge que presten serveis
per l’Institut Català de la Salut, impedint que qualsevol modificació organitzativa suposi canvis en la vinculació i en els drets laborals adquirits.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2015
Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Carme Pérez Martínez
Diputada GP C’s

Proposta de resolució sobre l’accés a les
places de l’Institut Carles Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01658/10

Presentació
GP ICV-EUiA
Reg. 118843 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca,
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament ha acordat amb la Secretaria General de l’Esport impulsar la pràctica esportiva i permetre que l’alumnat, que cursa estudis
d’educació secundària obligatòria o batxillerat i que es
troba en un pla de tecnificació esportiva, pugui simultaniejar la formació acadèmica amb la dedicació de
l’esport corresponent, sense allunyar-se del seu entorn
familiar i social.
Aquest acord ha tingut unes conseqüències específiques a la localitat de Granollers (Vallès Oriental). El
2010 l’Institut Carles Vallbona va signar un conveni de
col·laboració per a la pràctica del voleibol amb l’Ajuntament de Granollers, el Consell Català de l’Esport i la
Federació Catalana de Voleibol.
El passat 14 de gener de 2011 l’Institut Carles Vallbona va sol·licitar l’ampliació del programa per a l’alumnat que cursa estudis ordinaris d’educació secundària
obligatòria o de batxillerat amb la pràctica del voleibol
a l’AE Carles Vallbona.
Aquesta situació ha provocat un greuge a moltes famílies de Granollers que es veuen agreujades perquè,
tot i tenir puntuació suficient i germans o germanes al
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mes per, d’acord amb la comunitat científica, implantar un calendari de vacunes obligatòries i gratuïtes.
3. Salut mental
El Parlament de Catalunya reclama al Govern:
1. Desplegament del Pla Director de Salut Mental
a) Fent una gestió real de coordinació entre els diversos departaments del Govern que tenen competències
relacionades amb la Salut Mental.

Núm. 607

6. Pla de pagament a les farmàcies
Elaborar conjuntament amb el sector farmacèutic un
pla de pagaments a les oficines de farmàcia, pel que
resta de l’any per l’any 2015 i pel pressupost de 2016,
que els doni una garantia d’estabilitat financera.
7. Dietes

c) Amb un funcionament més transparent i amb més
debat intern i plural per part del Consell Assessor

Restringir les retribucions en concepte de dietes que
venen perceben els alts càrrecs de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya de tal forma que la participació o assistència a reunions dels òrgans de govern
dels ens dependents o integrats al propi Departament
on s’exerceix el càrrec o qualsevol altre òrgan del qual
es participi per raó del seu càrrec o en representació
del Govern de la Generalitat, no generi cap tipus de
retribució addicional.

2. Plantejar una redistribució dels recursos i prioritats
en el sector de la Salut Mental per a prioritzar:

8. Criteris retributius

b) Dotant-lo de recursos suficients per a la seva progressiva implantació i recuperant la priorització dels
principis bio-psico-socials.

a) La prevenció i atenció precoç i, per tant, la salut
mental comunitària per davant de l’hospitalària
b) La recerca i la formació dels professionals des del
sistema públic
c) L’atenció integral
d) El model de circuïts que permeti el treball en equip
e) La reducció de l’ús excessiu de tractaments farmacològics, especialment en població infantil, i la reducció, per tant, de la despesa farmacèutica
3. Tendir a una equiparació de la ràtio de la Unió Europea de professionals de salut mental per nombre de
població

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu GP SOC; Carme
Pérez Martínez, GP C’s; David Fernàndez i Ramos,
portaveu G Mixt; Dolors Camats i Luis, portaveu GP
ICV-EUiA

Proposta de resolució presentada pel GP C’s, GP SOC,
GP ICV-EUiA (reg. 119456)

A la Mesa del Parlament

4. Concursos públics serveis assistencials
Evitar la convocatòria de concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques de salut i de qualsevol altre
servei assistencial de salut que actualment estan en règim de concessió al termini d’aquestes, tot aplicant i
desenvolupant les mesures previstes a l’informe relatiu
a la moció 3/X del Parlament de Catalunya sobre polítiques de salut, del Grup de Treball sobre Contractació
Pública o altres que s’estimin en el marc de la transposició de la directiva europea 2014/24/UE.
5. Cribatge colon
Desplegar a tot el territori de Catalunya abans d’acabar l’any 2015 el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a través de la prova de cribatge de
colon i adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys per tal
de disminuir la mortalitat en una de les principals causes de mort entre la població catalana.
3.10.30.

Donar compliment a la Moció 235/10 tot impulsant recomanacions per a l’establiment de criteris retributius
pels càrrecs directius del sector concertat de salut similars als del sector públic.

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez,
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Maurici
Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Dolors camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al
Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut
(tram. 255-00008/10), que s’imputa al grup parlamentari de Ciutadans.
Proposta de resolució en relació a l’Institut
Català de la Salut i les empreses i consorcis
públics
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir la continuïtat de l’ICS com a proveïdor públic prioritari i majoritari del CatSalut i entitat íntegra-
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ment pública, dotant-lo del pressupost suficient i necessari per garantir i mantenir l’activitat assistencial
de qualitat a què està legalment obligat com a servei
públic de Salut.
2. Mantenir i garantir la titularitat pública de tots els
recursos radiològics, de diagnòstic per la imatge i de
laboratoris clínics que formen part de l’ICS o d’altres
ens de titularitat o responsabilitat única o majoritàriament públiques.
3. Garantir que la creació d’un nou ens o qualsevol
canvi estructural (fusió, fragmentació, absorció...) que
suposi modificar, directa o indirectament, la titularitat
o la personalitat jurídica de l’ICS o de les empreses
que d’ell en depenguin, seran sotmeses a debat i acord
parlamentari vinculant de forma prèvia a la seva implementació.
4. Garantir que les modificacions estatutàries dels consorcis i empreses del sector públic de Catalunya que
suposin una modificació en la composició dels seus
màxims òrgans de govern o que suposin desvinculació
del sector públic, seran sotmeses a debat i acord parlamentari vinculant de forma prèvia a la seva aprovació.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2015
Albert Rivera Díaz, president; Carme Pérez Martínez,
diputada, GP C’s; Maurici Lucena i Betriu, portaveu
GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICVEUiA

Proposta de resolució presentada pel GP ERC, GP ICVEUiA, GP SOC, GP PPC, GP C’s, G Mixt, GP CiU, Marina
Geli i Fàbrega, diputada no adscrita (reg. 119458)

A la Mesa del Parlament
Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre
les actuacions en matèria de prevenció del VIH subsegüent al Debat general sobre el sistema sanitari públic
de salut (tram. 255-00008/10).
Exposició de motius
Fa més d’un any la Comissió de Salut del Parlament
de Catalunya va aprovar, per unanimitat, l’Acord Nacional per millorar l’abordatge del VIH/Sida, fruit de
l’esforç de la ciutadania i de les entitats. El Comitè
1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de
Catalunya, van impulsar aquest diàleg al voltant de les
polítiques relacionades amb la pandèmia i van reclamar al Parlament que es posicionés sobre la problemàtica i els desafiaments que aquesta presenta pels
propers anys; i, al mateix temps, que vetllés per la
sostenibilitat de les polítiques de prevenció i atenció
del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un
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compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de
caire polític o econòmic.
En aquests moments, però, molts punts de l’Acord Nacional resten per desenvolupa i cal donar un impuls
decidit al Pla d’acció enfront del VIH/sida. De l’altra, tampoc existeix un desenvolupament de la Cartera de Serveis on es contemplin diferents fórmules
de col·laboració i es tingui en compte la trajectòria de
les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el
camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya
durant els darrers 30 anys. Tampoc s’ha desenvolupat el Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS dins
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. El
Departament de Benestar Social i Família tampoc no
ha establert un pla de treball per poder desenvolupar
el Pacte social contra la discriminació de les persones
que viuen amb VIH. Per altra banda, les entitats especialitzades segueixen amb deutes i endarreriments
de pagaments dels Departaments de Justícia, Benestar
Social i família, la qual cosa posa en perill el futur de
moltes d’aquestes.
Proposta de resolució
Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Liderar i acompanyar el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH on
l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la
discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.
I, per tant, convocar la primera reunió el tercer trimestre d’enguany.
2. Preveure els mitjans necessaris per a la posada en
funcionament del Pla d’acció enfront del VIH/sida,
amb l’objectiu que aquest comenci a desplegar-se
abans de finals d’octubre del 2015, en base als criteris
de l’Acord Nacional.
3. Fer efectius el pagament dels deutes i endarreriments de les subvencions pendents a les entitats del
VIH/sida a Catalunya en un període de tres mesos,
d’acord amb les disponibilitats de tresoreria.
4. Impulsar fórmules reals de col·laboració i finançament estables per a les entitats que treballen en el
camp de la prevenció i atenció del VIH/sida a Catalunya, tenint en compte la demostrada expertesa de les
mateixes.
5. Facilitar la col·laboració entre els professionals de
la salut pública, els clínics i les ONGs del sector per
tal d’implementar mesures de prevenció i control del
VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar
i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació integral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que
incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una perspectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit
del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació
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