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A LA MESA DEL PARLAMENT 

PARLAMENT BTM Secretaria 
D E  C A T A L U N Y A  l U U )  G e n e r a l  
REGISTRE GENERAL 

1 4 JUl. 

ENTRADA NUM. 

N. T, A8 

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamen

tari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d'acord amb 

el que estableix l'article 139 del Reglament del Parlament, presenten la se

güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 

hospitals (tram. 300-00197/10). 

MOCIÓ 

1 - El Parlament de Catalunya reprova l'actuació del conseller Boi Ruiz per la 

seva gestió al capdavant del Departament de Salut que ha provocat una reduc

ció de la qualitat assistencial, la degradació dels serveis sanitaris de titularitat 

pública, l'augment dels temps d'espera i ha precaritzat les condicions de tre

ball dels i les professionals. La seva gestió ha generat rebel·lió entre els usua

ris i crítiques unànimes dels professionals i experts del sector. 

El Parlament de Catalunya reclama al Govern 

2 - Garantia que la disponibilitat pressupostària per als hospitals de titularitat 

pública per 2014 no serà inferior al del tancament del 201 3 

a. Garantia que el 100% del pressupost de 2014 d'aquests centres es des

tini a prestació de serveis sanitaris, i no a eixugar dèficit del 201 3 

b. Compromís de recuperar en les partides pressupostàries destinades a 

Salut, en un màxim de 3 anys, els 1.600 milions d'euros retallats en 

despesa sanitària de 2010 a 2014. 

3- Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis dels hospitals de titulari

tat pública que no estiguin al 100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o 

quiròfans tancats, cap a la sanitat privada amb ànim de lucre 

4- Implementar aquest mateix estiu i presentar per part del Director del Servei 

Català de la Salut en 5 dies als Grups Parlamentaris, un nou Pla de gestió esti

val de recursos sanitaris que permeti una gestió estable, transparent i justifi-
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cada els mesos d'estiu i la garantia del retorn als recursos assistencials exis

tents abans de l'estiu. 

Aquest nou Pla, d'aplicació del \ Juny al 30 Setembre, ha de detallar: 

a) L'atenció a urgències extrahospitalàries a través de l'atenció primària i 

l'atenció continuada. 

b) Els recursos d'Atenció Hospitalària i sociosanitària: disponibilitat de llits per 

a garantir hospitalitzacions mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica pro

gramada i llits sociosanitaris de subaguts-postaguts, mitja estada i cures 

pal·liatives: en especial als grans hospitals de l'ICS i del sector concertat i en 

els àmbits territorials de més estacionalitat turística. 

c) La planificació davant incidències imprevistes i la prevenció i atenció davant 

l'onada de calor revisant i adaptant el POCS a la població, les necessitats i 

l'oferta i demanda de serveis sanitaris actuals. 

d) la garantia que s'obriran llits tancats si es col·lapsen les urgències 

5 - Ño fer noves retallades en personal sanitari (ni en condicions laborals, ni en 

jornades ni en contractacions) a cap hospital de la Xarxa pública catalana du

rant el 20!4 ni el 201 5. 

a. Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fetes al personal suplent 

i eventual dels hospitals públics aquests darrers mesos 

b. No seguir amortitzant les places dels treballadors i treballadores que es 

6 - Fer un estudi acurat de les conseqüències socials, assistencials i laborals de 

les retallades fetes des de 2011 centre per centre, conjuntament amb els i les 

caps de servei de cada centre, els representants dels treballadors i treballado

res i les plataformes d'usuaris. 

7- Ampliar el llistat de les 14 operacions quirúrgiques que tenen un temps mà

xim d'espera garantit afegint-hi, almenys, totes aquelles que siguin de causa 

iatrogènica, generin dolor, patiment o incapacitat, o que la seva resolució a 

llarg termini empitjori l'evolució natural de la patologia. 

a. Proporcionar als pacients la data aproximada d'intervenció o numero 

d'ordre dins llista d'espera, com a expressió de transparència, tal i com 

proposa l'informe del Síndic de Greuges. 

b. Establir criteris clars i objectius de priorització per gravetat i el procés 

de seguiment i inspecció de compliments dels mateixos. 

-jubilen 
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c. Fixar dins d'aquest any 2014 garanties de temps màxim de diagnòstic 

Moció 4/X 

d. Definir i aplicar un temps màxim d'espera garantit per a ser atès en les 

urgències d'un hospital, així com un temps màxim d'espera en un box 

8- Incrementar la inspecció del Servei d'Inspecció d'Assistència Sanitària del 

Departament sobre els centres sanitaris on hi ha hagut denúncies (formals o 

informals) de casos de doble llista d'espera, per vetllar que no es realitza co

brament per activitats cobertes pel sistema, ni s'estableixen practiques il·legals 

com les dobles llistes d'espera quirúrgiques. 

a. Aplicar multes exemplars als centres on es detectin aquest tipus de 

practiques que vulneren els drets de les persones usuàries del sistema 

sanitari de cobertura pública. ' 

preferent de 1 5 dies i ordinari de 3 mesos, com ja es va aprovar a la 

d'urgències per a ser ingressat a planta. 

Dolors Camats i Luis 

Portaveu del GP d'ICV-EUIA 

Marta Ribas Frías 

Diputada del GPd'ICV-EUiA 
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