Valoració de les aportacions de la consulta pública prèvia a la Modificació del Decret
110/2012 del 2 d’octubre, del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Informació quantitativa sobre la participació:
Durant el període de consulta pública prèvia, comprès entre l’11 de novembre del 2019 i l’11
de desembre del 2019, s’ha rebut una proposta a través del portal Participa.gencat.cat:


Una proposta executada per part d’una ciutadana.

D’altra banda, a través de la bústia de correu de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació,
participació.salut@gencat.cat, designada com a bústia de correu de suport, s’ha rebut una
altra proposta, en la que s’especifica el suport de diverses entitats de pacients al text articulat:


Una proposta executada per part d’una ciutadana en nom d’una entitat de pacients
que forma part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, especificant el suport
d’11 entitats de pacients més.

Informació qualitativa sobre la participació i valoració de les propostes efectuades:
1. Per part d’una ciutadana, es fa la següent proposta:
“B) L’opció proposada, que comporta: - Fomentar que el Consell de Pacients de
Catalunya canalitzi tant les propostes de les entitats de pacients al Departament de
Salut com els acords consensuats al seu si cap a les entitats de pacients, que han de
fer-los extensius als seus associats. Sempre i quan no s’eliminin els consells consultius
de determinades malalties com la diabetis i que actualment estan vigents i funcionen
amb regularitat.”
Valoració:
Agraïm l’aportació i l’afegim als criteris previs a l’articulació del text de modificació del Decret
110/2012 del 2 d’octubre. Tot i això, l’àmbit de participació que planteja aquesta Consulta
Pública Prèvia té com a objecte únicament la modificació del Decret del Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya, i en cap cas, planteja la modificació i/o eliminació de cap altre espai
estable de participació del Departament de Salut.

2. Per part d’una ciutadana en nom d’una entitat de pacients que forma part del Consell
Consultiu de Pacients de Catalunya, especificant el suport d’11 entitats de pacients
més, es fa la següent proposta:

“L’opció de “no fer res” NO la contemplem, i en canvi esperem amb il·lusió poder
treballar junt amb la resta d’entitats del Consell, sobre “l’opció B” en un nou decret
que contempli entre altres coses:


El Consell de Pacients hauria de ser un espai on la veu dels pacients, pugui arribar
directament al Departament de Salut i on es debati sobre les polítiques de salut i
les problemàtiques que vagin sorgint. Les entitats de pacients participants han de
poder parlar o exposar les problemàtiques especifiques del col·lectius que
representen i coneixen, a més de les problemàtiques generals.



Només les entitats de Pacients haurien de tenir dret de vot en el Consell. El
personal tècnic i de l’Administració hauria d’estar a disposició de les associacions
per informar, debatre i de suport pel bon funcionament del Consell.



Les entitats que vulguin formar part del Plenari del Consell de Pacients haurien
de presentar les seves candidatures i ser el mateix Consell de Pacients qui esculli
per patologia, dimensions, àmbit territorial i representativitat les entitats que
han de formar part del Consell de Pacients al llarg dels següents quatre anys, no
renovables.Alpha



Considerem que la composició del Consell de Pacients no hauria de tenir càrrecs
vitalicis. Considerem més apropiat que, un cop triades les entitats que
representaran als malalts en el Consell de Pacients, siguin aquestes les que votin
qui ha d’ostentar la Vicepresidència i quines entitats han de formar part de la
Comissió Permanent del Consell de Pacients.



Donat que molts dels representants dels pacients són persones afectades elles
mateixes, entenem que quan així ho demanin, puguin assistir a les reunions
acompanyades per una altra persona que els doni el suport que necessitin.



En el Article 5.2 quan es parla de la Comissió Permanent, Integrat pel
Vicepresident i un mínim de 3 vocals dels representants de les associacions de
pacients, creiem que han de ser designats per les associacions, no proposats pel
President.



Eliminar la Disposició Final Primera del anterior Decret. No ens sembla adient
que el Conseller o Consellera tingui la facultat unilateral per modificar la
representació de les associacions de pacients de l’article 4.C.



Que en totes les convocatòries de reunions i actes del Consell de Pacients, s’hi faci
constar una nota amb el prec que les persones assistents no duguin productes

amb perfums a fi de protegir la salut de les persones afectades de SSC. I també
tenir en compte possibles necessitats de persones afectades per altres malalties o
discapacitats.
Esperem que el procés participatiu sobre el Decret que regula el CCPC segueixi
endavant, i que la veu dels pacients pugui ser escoltada i tinguda en compte, pel bé
del propi Sistema de Salut, que ho és de tots.”
Valoració:
Agraïm les aportacions i les afegim als criteris previs a l’articulació del text de modificació del
Decret 110/2012 del 2 d’octubre. Tot i això, l’àmbit de discussió que plantegen aquestes
aportacions és més propi del procediment d’audiència, que es durà a terme en fases posteriors
del procés de tramitació de la modificació d’aquest Decret, que del procediment de consulta
pública prèvia.
Així doncs, els animem a que durant aquest procés d’audiència, quan la participació es realitzi
ja sobre una proposta de text articulat concret, contrastin si les seves aportacions han estat
recollides de forma satisfactòria o s’escau matisar el text sobre el que es treballi en aquell
moment.
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