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Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del
Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució sub
següents al Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut (tram. 25500008/10).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució núm. 1
Per una nova Llei de Salut
La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya data de l'any 1990, amb algunes
modificacions puntuals l'any 1995. Per tant, es tracta d'una llei marc de tot el
sistema sanitari que ja té 25 anys de vigència.
El cert és que convindria disposar d'una nova llei que abordés aquesta matèria
des d'un punt de vista integral (la LOSC és principalment una llei òrganitzativa)
i per tant, contemplés tant els aspectes estructurals com els materials.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar
l'elaboració d'una nova Llei de Salut que inclogui, com mínim:

Principis del sistema
1.

La garantia dels drets relatius a la salut pel que fa a l'equitat territorial,
social i en qualitat en l'accés universal a la cobertura i serveis sanitaris
de tots els residents a Catalunya.

2.

La responsabilitat del Departament competent en Salut com a autoritat
sanitària responsable de la política de salut, de la planificació estratègi
ca, la inspecció i l'avaluació, establint criteris objectius i explícits per a
la determinació de les prioritats pressupostàries.
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3.

L'establiment del
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finançament suficient de Ta*cartèra "de" prestacions i"

catàleg de serveis.
4.

La previsió pressupostària plurianual del Departament de Salut, amb
escenaris pressupostaris quinquennals, I rhabilltacló d'un fons de con
tingència (equivalent a un fons de reserva), per assolir els nivells de la
UE -1 5 I garantir la sostenibilitat de la cartera de serveis i les seves revi
sions I els plans d'inversions necessaris en equipaments i tecnologies.

Governança, descentralització i participació
5.

Reforçament del Servei Català de la Salut que ha de ser el garant i
l'encarregat d'exercir la responsabilitat pública en relació als drets en
l'àmbit de la salut, a la sostenibilitat econòmica del sistema i al control
efectiu del compliment de les obligacions de les entitats proveïdores i
l'adopció de les mesures que s'escaiguin.

6.

Descentralització i territorialització del sistema, mitjançant uns Serveis
Territorials de Salut que exerciran la responsabilitat de garantir l'equitat
en l'accés de qualitat per a la població del territori i disposaran de
l'assignació capitativa i del lideratge de l'atenció primària i comunitària.

7.

El Lideratge dels serveis territorials de salut en la governança del territo
ri, conjuntament amb els ens locals i amb la participació de les associa
cions de pacients i familiars i entitats del territori.

8.

La participació i major protagonisme dels professionals en la gestió dels
centres i la governança de les institucions sanitàries.

9.

La participació a diferents nivells de la ciutadania, usuaris, i del voluntariat.

Serveis de Salut
10.

La priorització del sector públic i de les entitats sense ànim de lucre en
la provisió de serveis sanitaris

11.

L'establiment d'un model d'atenció integral a la persona que incorpori
la progressiva integració dels serveis sanitaris i socials, incloent els
Ajuntaments amb capacitat de decisió.

12.

La restricció d'accés a la gestió dels serveis sanitaris a empreses sanità
ries amb experiència prèvia en aquest àmbit.
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13.

El sistema s'orientarà a la promoció i la protecció de la salut i a la pre
venció de la malaltia. Els programes de salut pública comptaran amb un
compromís de finançament estable.

14.

La consideració de l'Atenció Primària i Comunitària de salut com pilar
principal del sistema, enfortint la seva capacitat resolutiva amb un com
promís de finançament estable, que en qualsevol cas no ha de ser infe
rior al 35%.

1 5.

La desburocratizació deis centres.

16.

L'eliminació de duplicitats en l'administració sanitària.

17.

L'enfortiment dels Serveis de Salut IVIental.

Avaluació, retiment de comptes i transparència
18.

La creació d'unitats d'Auditoria Interna al centres del SISCAT, els infor
mes de les quals seran sistemàticament publicats i contemplats en
l'avaluació del compliment de les obligacions dels centres,

19.

L'establiment d'un codi ètic entre Departament de Salut-Servei Català de
Salut i les entitats i institucions prestadores de serveis i béns del siste
ma sanitari català.

20.

L'establiment de codis ètics pels gestors i professionals del sistema sa
nitari públic i d'una normativa sobre incompatibilitats d'alts càrrecs du
rant i al final del seu mandat.

21.

La transparència en l'assignació i la gestió de recursos públics i dels
contractes, convenis, concursos, subvencions.

22.

La transformació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata
lunya (AQuAS) en un organisme independent que ha de tenir un paper
clau en la revisió continuada dels determinants de salut i de la desigual
tat de la cartera de serveis i el catàleg de prestacions, de la recerca i la
innovació, i en l'avaluació dels resultats en termes de qualitat, equitat,
eficiència, i salut. Els seus informes hauran de ser considerats pel Go
vern per tal de que es mantinguin o es millorin els objectius d'equitat,
eficiència i seguretat del sistema sanitari públic.

23.

Fer compatible la traçabilitat i l'ús ètic dels recursos públics sanitaris
amb la necessària autonomia dels centres, gestió clínica dels professio
nals i el rendiment de comptes basat especialment en resultats en sa
lut.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple

3

, Ii JRLAl·lENT r :

U»T.

Y A REGISTRE GENE, Lu
PARLAMENT D# CATALUÉY
Grup Parlamentari Socialista

Proposta de resolució núm. 2
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Farmàcia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.

Elaborar conjuntament amb el sector farmacèutic un pla de pagaments a
les oficines de farmàcia, pel que resta de l'any per l'any 201 5 i pel pres
supost de 2016, que els doni una garantia d'estabilitat financera, i que
contempli el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures
contra la morositat; Alhora, establir en la previsió pressupostària pluria
nual amb horitzó 2020 mecanismes estables que garanteixin compro
misos de temps de pagament.

2.

Promoure canvis estructurals en el sector, a través de canvis legislatius
si és el cas en l'actual model de retribució de les oficines de farmàcia
comunitària per, a banda de recollir aspectes logístics derivats de la
compra, emmagatzematge i dispensado de medicaments, que incorpori
la retribució per Tacte professional.

3.

Promoure canvis estructurals en el sector, mitjançant la Llei 31/1991, de
13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, per tal de
desenvolupar un nou model professional i de concertació que contempli
una Cartera de Serveis de Salut per les farmàcies, que comporti una tari
fa integrada de prestacions.

4.

Impulsar la IVlesa del medicament de Catalunya com a òrgan consultiu i
deliberatiu que integri al Departament de Salut - CatSalut, les Oficines
de Farmàcia, els Consell de Col·legis Professionals, les Patronals, els Fò
rums dels Pacients, agents de la indústria, la distribució i experts.

5.

Garantir la medicació antiviral per l'hepatitis C -independentment de la
fórmula de pagament per part del CatSalut de la medicació hospitalària
de dispensació ambulatoria-, per tal que cap pacient amb indicació clíni
ca acordada en quedi exclòs per raons pressupostàries o bé es produei
xin retards que trenquin l'equitat.
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Proposta de resolució núm. 3
Finançament
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1.

Elaborar una previsió pressupostària plurianual del Departament de Sa
lut en l'horitzó 2020, habilitant un fons de contingència (equivalent a un
fons de reserva), que tendeixi a convergir amb una càpita de despesa
per càpita i a un pes del pressupost sanitari sobre el PIB no inferior a la
mitjana de la UE-1 5, i a assolir com a mínim la mitjana espanyola. A par
tir de 2020, s'elaboraran escenaris pressupostaris quinquennals per as
solir els nivells de la UE -1 5 i garantir la sostenibilitat de la cartera de
serveis i les seves revisions i els plans d'inversions necessaris en equi
paments i tecnologies.

2.

Garantir que l'activitat docent i de recerca dels professionals als centres
de salut i hospitals es financi amb pressupostos específics a càrrec dels
Departaments de la Generalitat

que tinguin competències en aquests

àmbits.
3.

Actualitzar els convenis entre el SCS i les Mútues laborals per establir els
diagnòstics de malalties professionals que s'atribueixen a malaltia co
muna però en realitat són contingències laborals. Recuperar pel SCS els
costos de les assistències produïdes com a conseqüència directa o indi
recta de les malalties professionals i accidents laborals.

4.

Garantir al pressupost dels centres de TICS els recursos necessaris adre
çats a inversions en infraestructures, reposicions i renovacions tecnolò
giques per tal de garantir el manteniment de la capacitat de resolució
dels centres d'acord amb el seu nivell d'especialització.

5.

Elaborar un Pla de pagament a proveïdors, ajustat a llei, tant en el sector
SISCAT com per oficines de farmàcia comunitària i altres, pel que resta
de l'any 201 5 i pel pressupost de 2016; alhora, establir en la previsió
pressupostària plurianual amb horitzó 2020 mecanismes estables que
garanteixin compromisos de temps de pagament.

6.

Millorar els instruments d'assignació pressupostària de línies assistencials, capitatiu de centres, de sector i de regió, revisant el model de com
pra, de pagament i avaluació. Cada Regió Sanitària ha de poder resoldre
la major part dels problemes de salut dels seus ciutadans, sempre ga
rantint la igual qualitat clínica.
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7.

Instar al Govern de l'Estat que realitzi els traspassos de la titularitat del
Patrimoni dels hospitals i centres de salut gestionats per l'ICS, per tal de
reforçar la seva solvencia financera.

8.

Reclamar al Govern de l'Estat que reconegui la despesa sanitària provo
cada a les comunitats autònomes com a conseqüència de l'impacte de
l'augment dels tipus impositius de l'IVA sobre els productes sanitaris i
arbitrar mecanismes per a que els sigui compensat, y no signifiqui, com
a conseqüència, una reducció del pressupost disponible en matèria sa
nitària.

9.

Implementar, abans que acabi el 201 5, un model consorciat de Central
de Compres de productes sanitaris i farmacèutics, logística, emmagat
zematge i distribució, acordat amb les patronals sanitàries del SISCAT,
per tot el sistema sanitari públic, utilitzant Logaritme AIE Serveis Logís
tics com a base per a aquest nou model.

Proposta de resolució núm. 4
Professionals
El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a:
1.

Impulsar un acord marc per un model contractual i retributiu aplicable al
conjunt del sistema sanitari públic, respectant la negociació col·lectiva
de les parts i l'autonomia de gestió dels centres, tenint en compte la ca
tegoria professional, el coneixement, les competències, l'experiència, la
responsabilitat desenvolupada i els resultats de l'activitat professional
en relació amb els objectius del sistema sanitari.

2.
#

Regular i establir els topalls màxims de les diferències salarials dins de
cadascuna de les organitzacions que formen part del SISCAT i entre
elles, i impulsar un codi ètic amb principis comuns dins d'aquestes or
ganitzacions.

3.

Establir un sistema d'incentius per a la retenció del talent, el coneixe
ment i l'experiència en el si del sistema sanitari públic, i paral·lelament
una regulació consensuada del règim d'incompatibilitats.

4.

Garantir que les jubilacions de professionals sanitaris i els concursos de
trasllats no influiran en la disponibilitat del personal sanitari necessari
per a la garantia de l'activitat assistencial i no suposaran una reducció
encoberta d'efectius ni afectaran a l'equitat territorial del sistema de sa
lut.
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Garantir la suficiència de recursos financers en un marc plurianual 2015
2025 per Tassoliment dels objectius establerts alnou Pla global de Re
cursos l·lumans 201 5 2025.

6.

Establir un pla econòmic que permeti, en el termini màxim de dos anys,
la recuperació del poder adquisitiu dels treballadorsitreballadores del
5l5GAT,de les plantilles perdudes,la reducció de la precarietatlaborali
la racionalització de les càrregues de treball dels i les professionals,
amb Tobjectiuderevertir els efectes quelesretallades indiscriminades
ban tingut sobre les condicions de treball del personal i, en conseqüèn
eia, sobre Tatenció sanitària.

7.

Realitzar un debat amb

la presència dels col legits professionals de

metges, infermeres, psicòlegs clínics, odontòlegs iaitres, els sindicats
majoritaris del sector sanitari i els Consells de la professió medica i
d^infermeria, sobrelacompatibilitatdeTactivitatpúblicai privada dels
professionals sanitaris.

51 Parlament insta al Govern de la Generalitat aB
1.

Prioritzar la recercaila innovació en salutiel seu reconeixement coma
sector estratègic per la millora de cohesió socialiTeconomia productiva
del país.

2.

Promoure el desenvolupament de programes de recerca i innovació,
aml:^ el finançament adient, per aprofundir en el coneixement de les
desigualtats socialsila seva repercussió en la salut de les persones amh
la finalitat de reduir-lesapartir de la generació d^intervencionssocialsi
sanitàries hasadesenTevidència.

3.

AvaluarTefectivitat del model de recerca en salut en quant al seu eguili
l^rientre les inversionsenels projectesde les institucions iempreses
del sector,iel retorn social de les mateixes.

4.

Oonar el suport suficient,económicilogístic al desenvolupament tecno
lògic,la innovacióila transferència de coneixement dels hospitals,em
presesiinstitucions vinculades al camp de les tecnologies mèdiques.

5.

Afavorir el procés de transferència delconeixement científic IBotecno
lògic generat en els ens de titularitat pública (universitats, hospitals,
centres de recerca) fins la seva arribada al mercat, convertint ios en
255 Propostes
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nous productes i serveis. Així mateix, aquests organismes es responsa
bilitzaran del seguiment i de la transparència d'aquesta transferència de
coneixement.
6.

Impulsar una perspectiva multidisciplinar i integrada de la investigació
en Ciències de la Salut, tot recolzant el desenvolupament de la recerca i
la innovació en les diferents professions sanitàries i que vagi més enllà
de l'àmbit de la biomedicina.

7.

Adoptar les mesures necessàries per què els professionals investigadors
dels centres sanitaris del sistema català de salut tinguin els mateixos
drets i reconeixement que els investigadors i investigadores de les uni
versitats i els centres CERCA.

Proposta de resolució núm. 6
Salut Pública
La salut de les persones té veure amb determinants socioeconòmics i amb
molts altres determinants que tenim al nostre voltant en la vida diària que són
modificables, fonamentalment el nostre estil de vida (com ens alimentem, ca
racterístiques de la feina, si estem sotmesos a estrès, si som fumadors o no, si
fem activitat física,...) i el medi ambient que ens envolta (pol·lució, soroll, radi
acions diverses, contaminants,...), a més de les característiques biològiques i
genètiques de cadascú que no podem modificar.
Aquests determinants, que influeixen en la salut de les persones, també pro
dueixen desigualtats en la seva salut que poden ser reduïdes a través de polí
tiques públiques de salut. Cal elaborar un mapa de la salut i les seves desigual
tats a Catalunya. A partir d'aquest diagnòstic, desenvolupar programes de
salut comunitària que redueixin les desigualtats en salut dels territoris on són
més necessaris. Cal prioritzar la prevenció. És molt rentable invertir en temes
de foment de salut de forma sostinguda i amb un criteri d'aplicar polítiques de
proximitat.
Cal incorporar doncs el concepte de salut a totes les polítiques donat que els
determinants de la salut són molt amplis.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1.

Acabar amb la política erràtica i reactiva del Departament de Salut en
matèria de Salut Pública, impulsant polítiques efectives de prevenció,
promoció i vigilància de la salut.
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Prioritzar iaprevenció de ia mainutrició i de ies desigualtats en saiut
derivades de iapobresaiiaprecarietatsociaimitjançantia recuperació
iBo suficient dotació, entre d^aitres, deis Programes d^AtencióOomiciiià
ria per Nadons,el Programa de SaiutiEscoiaiaitres Programes de Saiut
Comunitària, així com dels programes de salut mental, gue han de per
metre la detecció i actuació davant de casos de malnutrició i de
Tincrement dels trastorns mental coma^onseqüència de lacrisi. Amb
aquest objectiu,elaborar unmapa de la salutiles seves desigualtatsa
Catalunya.

5.

Garantir Tatenciósanitària dels infants incorporantala cartera deser
veis les atencions sanitàries bucodentalside dèficits sensorials,impor
tants per al desenvolupament dels menors,iampliant els programes de
salut mental perainfantsijoves.

4.

integrar el conjunt dels serveis de salut pública, afegint als de protecció
de lasalutials de la seguretat alimentària els relatiusala vigilància de
la salut pública,ala prevenció de la malaltiaiala promoció de la salut,
peradonar respostes adequadesales necessitats de la nova societati
estar atentsales situacions de més desigualtats,afegint-hi també la sa
lutlaboralila salut mediambiental.

5.

Concretar la cartera de salut pública, liderada des de Tatenció primària,
en elspropis centres de saluti enla comunitat (centres educatius,de
lleure, socials, cívics, etc.).

6.

Generalitzar la consultoria de psicólegipsiquiatraaTatencióprimàriaa
totCatalunyaabans que acabi el 2015.

7.

Completar la implementació del Codi i^iscSuïcidiatot Catalunya abans
que acabi el 2015.

8.

Blir^dar les polítiques públiques de promoció i de prevenció entorn la
salut sexual,afectivaireproductiva aixícom la promoció d^hàbitsicon
ductesafectivesisexuals saludables,amb actuacionsanivelluniversal
(en Tàmbit escolar, comunitari i sanitari) i també a nivell específicen
població vulnerable.

9.

Impulsarcampanyes informatives, decaràcter periòdic, en relacióala
importànciaibeneficis de la vacunació,que contribueixiaeliminarcre
enees sense base científica que posen en risc la salut dels catalar^sica
talanes.
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TO.

Recuperar la personalitat jurídica pròpia de l'Agència de Salut Pública
com a instrument polític i tècnic per a una actuació coordinada i eficaç
en salut pública, amb entitats territorials i sectorials.

11.

Garantir la realització i publicació, amb caràcter bianual, d'un informe
específic de Salut Pública per part de la Central de Resultats, així com
l'actualització i publicació anual de l'informe "Determinants socials i
econòmics de la salut" de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalu
nya.

Proposta de resolució núm. 7
Vacunes
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.

D'acord amb la comunitat científica, implantar un calendari de vacunes
obligatòries i gratuïtes, amb una atenció especial a aquelles malalties
amb alta mortalitat i morbiditat i que suposin un risc per la salut públi
ca, i establir els mecanismes legals pertinents perquè la vacunació dels
infants sigui un fet.

2.

Liderar dins el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut un
acord entre les comunitats autònomes per treballar en la mateixa direc
ció.

Proposta de resolució núm. 8
Equipaments i inversions

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.

Presentar en tres mesos un Pla d'Inversions tecnològiques(reposicions i
renovacions) i arquitectòniques (nous centres i reformes) del Sistema de
Salut de Catalunya 201 5-2020, partint dels Plans anteriors, concretant
les inversions per cada una de les regions sanitàries i el Pla correspo
nent de finançament, per tal de garantir el manteniment i millora de les
infraestructures, la renovació tecnològica i la incorporació de noves tec
nologies.
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2.

Garantir al pressupost dels centres de TICS els recursos necessaris adre
çats a inversions en infraestructures i renovacions tecnològiques per tal
de garantir el

manteniment de la capacitat de resolució dels centres

d'acord amb el seu nivell d'especialització.
3.

Continuar el Pla d'inversions previstes per l'Hospital Joan XXIII, especi
alment pel que fa a la setena planta i la construcció d'un nou edifici de
consultes externes.

4.

Mentre no es porti a terme la construcció del nou Hospital Josep Trueta
de Girona, garantir l'adequat manteniment per al seu bon funcionament
de les instal·lacions de l'actual.

5.

Posar en funcionament el Centre d'Alta Resolució (CAR) de La Granja de
la ciutat de Tarragona abans de l'estiu de 2017 per tal d'incrementar els
dispositius sanitaris amb alta capacitat de resolució.

6.

Recuperar immediatament els serveis suprimits dels CAPs en funciona
ment a la ciutat de Barcelona, i especialment al CAP Guineueta, així com
garantir el finançament necessari per a l'inici de les obres de construc
ció, rehabilitació o per a la posada en funcionament, dins l'any 2015
dels següents equipaments de salut: CAP Vila de Gràcia, CAP Carreres
Candi - Joan de Sada, CAP Isabel Roig, CAP a l'Illa d'Equipaments del
Mercat del Guinardó, el nou centre de Salut Mental de Gràcia, CAP del
Parc i La Llacuna, CAP Barceloneta, CAP Casc Antic / Rec Comtal i CAP
Vila Olímpica.

7.

Garantir el finançament necessari per a la finalització de totes les fases
pendents de les obres de l'Hospital del Mar, l'ampliació de l'Hospital
Clínic i l'equipament dels nous quiròfans de l'Hospital de la Vall
d'Hebron, per a recuperar el nivell de transferències corrents pel Con
sorci Mar.

8.

Garantir el finançament necessari per a la finalització de totes les fases
pendents de les obres de l'Hospital de Bellvitge, i en concret, del nou
servei d'urgències, dels quiròfans i del servei de reanimació, permetent
el drenatge amb celeritat a les diferents unitats quirúrgiques i de trac
tament.

9.

Garantir el finançament necessari per a la finalització de totes les fases
pendents de l'Hospital de Viladecans.

10.

Iniciar els treballs per a la construcció del nou Hospital Ernest Lluch, de
Montcada i Reixach.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Model; 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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