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DEPARTAMENT
DE SALUT
RESOLUCIÓ
SLT/3681/2010, de 4 de novembre, per la qual es constitueix un comitè clínic d’acord
amb l’article 15.c) de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, amb seu a l’Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona.
L’article 15.c) de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs, preveu com a una de les circumstàncies
en què excepcionalment es pot interrompre l’embaràs quan es detecti en el fetus
una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho
confirmi un comitè clínic.
L’article 16.1 de la Llei preveu que el comitè clínic al qual es refereix l’article
citat anteriorment ha d’estar format per un equip pluridisciplinari integrat per dos
metges especialistes en ginecologia i obstetrícia o experts en diagnòstic prenatal i
un pediatre. La dona pot escollir un d’aquests especialistes.
L’article 16.3 estableix que en cada comunitat autònoma hi ha d’haver, almenys,
un comitè clínic en un centre de la xarxa sanitària pública. Els membres titulars i
suplents, designats per les autoritats sanitàries competents, ho són per un termini
no inferior a un any. La designació s’ha de fer pública en els diaris oficials de les
comunitats autònomes respectives.
En desenvolupament parcial de la Llei orgànica, s’ha promulgat el Reial decret
825/2010, de 25 de juny, el qual regula en el capítol 1, d’una banda, la naturalesa i
la composició dels comitès clínics, i, de l’altra, el procediment d’actuació i règim
de funcionament.
Mitjançant la Resolució SLT/2260/2010, de 5 de juliol, la consellera de Salut va
designar les persones facultatives que composen el comitè clínic previst per l’article
15.c) de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l’embaràs, que s’ha constituït a Catalunya, amb seu a
l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
Per motius de planificació en la prestació dels serveis del Sistema Nacional de
Salut, escau constituir un nou comitè clínic amb seu a l’Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona.
Per tot això, d’acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, en ús de les competències que m’atorga la legislació
vigent,
RESOLC:
—1 Es constitueix un comitè clínic d’acord amb l’article 15.c) de la Llei orgànica
2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, amb seu a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
—2 Les persones facultatives que han de composar aquest comitè clínic són les
següents:
Com a membres titulars:
Doctor Bienvenido Puerto Navarro, metge especialista en obstetrícia i ginecologia.
Doctor Eduard Gratacós Solsona, metge especialista en obstetrícia i ginecologia.
Doctor Francesc Botet Mussons, metge especialista en pediatria.
Com a membres suplents, en l’ordre de suplència indicat:
Metge o metgessa especialista en obstetrícia i ginecologia, en suplència del doctor
Bienvenido Puerto Navarro:
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Suplent 1: doctor Josep Maria Martínez Crespo.
Suplent 2: doctora Olga Gómez del Rincón.
Metge o metgessa especialista en obstetrícia i ginecologia, en suplència del doctor
Eduard Gratacós Solsona:
Suplent 1: doctor Francesc Figueras Retuerta.
Suplent 2: doctora Montserrat Palacio Riera.
Metge o metgessa especialista en pediatria, en suplència del doctor Francesc
Botet Mussons:
Suplent 1: doctora Enriqueta Álvarez Domínguez.
Suplent 2: doctor José Manuel Rodríguez Miguélez.
Totes aquestes persones són professionals en exercici a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
—3 La designació d’aquestes persones ho és per un període de dos anys, renovable
successivament per períodes de temps iguals.
—4 La designació anterior es fa sens perjudici del dret de la dona gestant a
escollir un dels metges o metgesses especialistes, en els termes previstos per la
legislació vigent.
Brcelona, 4 de novembre de 2010
MARINA GELI I FÀBREGA
Consellera de Salut
(10.307.091)
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