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Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries. Tram. 250-00031/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 28, 18; esmenes: BOPC 133, 12).

2. Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre hores a Sant Cu-
gat del Vallès. Tram. 250-00032/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 20;  
esmenes: BOPC 133, 12).

3. Proposta de resolució sobre l’endometriosi. Tram. 250-00033/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 28, 21; esmenes: BOPC 133, 13).

4. Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les intervencions oftal-
mològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona. Tram. 250-00034/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 28, 22; esmenes: BOPC 133, 13).

5. Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi amb perspecti-
va de gènere. Tram. 250-00042/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 28, 31; esmenes: BOPC 133, 16).

6. Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi. Tram. 250-00287/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 126, 83; esmenes: BOPC 164, 22).

7. Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la glucosa en per-
sones diabètiques. Tram. 250-00048/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 28, 38; esmenes: BOPC 133, 17).

8. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Salut. Tram. 250-00050/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 28, 40).

9. Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental. Tram. 250-
00242/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 45; esmenes: BOPC 
153, 13).

10. Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques Idental. Tram. 
250-00375/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 172, 10; 
esmenes: BOPC 209, 21).
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa 
amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-00031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup 

Par-lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a realitzar una au-
ditoria externa de les llistes d’espera sanitàries, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb relació a les llistes d’espera i el pla per a la seva millora, presentat en seu 

parlamentària per la conselleria l’abril de 2017, 532.229 catalans estaven a la llista 
d’espera amb 152 dies de mitjana d’espera. A més a més, 199.931 superaven el perío-
de màxim de referència. Així mateix, es va anunciar que 135.809 pacients estaven 
esperant a Catalunya per fer-se una prova diagnòstica, i més de 40.000 superaven el 
temps d’espera garantit.

Aquestes dades eren ben preocupants i tots els grups parlamentaris estàvem 
d’acord que calia fer moltes coses per abordar aquest problema. La mateixa conse-
lleria es va comprometre a reduir un 50% el temps mitjà d’espera en proves diag-
nòstiques, en reduir un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’especi-
alista i també en reduir un 10% els pacients en llistes d’espera per intervencions 
quirúrgiques generades per l’increment derivat de la reducció del temps d’espera en 
el procés diagnòstic.

Era un compromís important i, tal com es va dir, per realitzar-lo no calia solament 
destinar més recursos, que evidentment calia destinar-los, sinó que calia també fer 
canvis en la seva gestió. Alguns d’aquests canvis el grup parlamentari de Ciutadans 
els havia proposat en format de llei i també com a propostes de resolució. Per no re-
petir exposicions realitzades anteriorment, una de les nostres propostes anava molt 
relacionada en aconseguir que els pacients escollissin, voluntàriament i de forma 
gratuïta, si volien ser atesos en un altre lloc on no tinguessin que esperar tant. Així 
mateix, crèiem que tot el que estava relacionat amb les llistes d’espera necessitava 
molta més transparència, qüestió que clarament no tenia. El grup parlamentari de 
Ciutadans considerava que els pacients havien de programar-se des del primer dia en 
què eren visitats i se’ls demanava una prova diagnòstica o el sanitari decidia que calia 
derivar-los a un altre especialista. No podíem admetre que als pacients se’ls hi digués 
que ja els trucarien, o que ja rebrien una carta, i així podien estar mesos.

Tampoc es considerava admissible que la gent no tingués cap orientació de quan 
serien visitats, atesos o intervinguts quirúrgicament. Això generava un malestar i 
un patiment innecessari. Amb una bona transparència, almenys això milloraria. No 
entràvem en aquesta proposta a treballar molts altres aspectes que ajudarien a la mi-
llora de la gestió de la llista d’espera. Això ho deixàvem per altres accions.

Aquest grup parlamentari va preguntar al llavors conseller quin era el temps 
d’espera per a ser visitat en una clínica del dolor. El motiu és que vàrem registrar 
amb una anterioritat de sis mesos aquestes preguntes sense rebre resposta. Si la 
Conselleria no facilitava ràpidament aquestes dades és que no tenia un sistema àgil 
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per conèixer quanta gent estava esperant a ser visitat, a no ser que les tinguessin i no 
volguessin donar-les a conèixer per algun motiu que desconeixíem.

Calia sense cap dubte donar transparència a tot això, i el primer que calia fer era 
conèixer amb exactitud la dimensió del problema. Què estava passant exactament 
amb la llista d’espera? Nosaltres crèiem que no podia ser que l’única forma de sa-
ber què passava amb la llista d’espera fos per una compareixença, on les dades que 
coneixíem eren les incloses en dues diapositives de Power Point. Calia auditar què 
passava a Catalunya per tenir la certesa que les dades eren aquestes, que els pacients 
es programessin des del primer moment, que no existissin prioritzacions mal realit-
zades o gent que no seguia el torn clínic estipulat, i per això calia fer una auditoria 
en condicions.

És per tot això, que el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar una moció 
en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, la qual va resultar aprovada, sobre el mo-
del sanitari (142/XI).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en compliment de la moció 142/XI, aprovada en la 

sessió del passat 29 de juny de 2017, insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Contractar i facilitar la realització d’una auditoria externa exhaustiva que 

comprovi la concordança de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i 
consulta de l’especialista o de les proves diagnòstiques, així com les incidències sor-
gides durant el temps d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida 
de la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.

2) Incorporar a l’auditoria observadors provinents de moviments socials i entitats 
de pacients –per a completar l’auditoria tècnica amb l’auditoria ciutadana– i treba-
lladors del sistema sanitari públic, entre altres.

3) Crear un portal de la transparència de la llista d’espera del sistema sanitari 
públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per centre i 
servei de tot Catalunya.

4) Publicar mensualment, en aquest portal de la transparència sanitària, el nom-
bre de pacients que esperen per a cada prova i consulta, amb informació desagrega-
da per serveis i centres de tot Catalunya, i incorporant-hi la perspectiva d’edat, de 
gènere i d’origen.

5) Publicar anualment, en aquest portal de la transparència sanitària, el contin-
gut de les direccions per objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, amb 
indicació del grau de compliment de cadascun dels indicadors que s’hi inclouen.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8551 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8551)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió

3) Continuar publicant de manera transparent la informació de la llista d’espera 
del sistema sanitari públic català que permeti conèixer mensualment les visites rea-
litzades per centre i servei de tot Catalunya.



CS 7
29 de novembre de 2018

Dossier 4

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

4) Publicar mensualment de manera transparent la informació sobre el nombre 
de pacients que esperen per a cada prova i consulta, amb informació desagregada 
per serveis i centres de tot Catalunya, i estudiar incorporar-hi la perspectiva d’edat 
i de gènere i d’origen.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre 
hores a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de pe-
diatria 24 hores al dia a Sant Cugat del Vallès, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Hi ha una queixa reiterada a la població de Sant Cugat del Vallès, on molts pares 

i mares ja han expressat la seva disconformitat davant el fet de la manca de pediatres 
al servei d’urgències durant les nits de dilluns a divendres, els dissabtes a partir de 
les 15 hores, els diumenges i festius. La població infantil, d’entre 0 i 14 anys repre-
senta el 20,1% del total de la població del municipi, que segon les últimes dades és 
de 17.887 infants sobre una població total de 88.921 persones.

Els nens són el principal actiu de qualsevol societat, i la salut i una atenció sa-
nitària d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris per a la 
nostra societat. Les famílies, fora de les hores indicades, si estan malalts els seus 
infants han d’anar a l’Hospital Mútua de Terrassa per trobar atenció pediàtrica espe-
cialitzada. Això implica una distància de 20 km, amb tot el que això suposa, espe-
cialment en casos de complexitat clínica.

El passat dia 15 de maig, al Ple de l’Ajuntament es presentava i s’aprovava una 
moció on es demanava justament millorar aquest tema.

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. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 

hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria, 
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria 
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any.

2. Incloure al nou Pla Nacional d’Urgències Sanitàries de Catalunya les modifi-
cacions i ajustos necessaris per tal de donar un millor servei d’urgències a la ciuta-
dania de Sant Cugat del Vallès.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8552 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8552)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 
hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria, 
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria 
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any, si en el marc del PLANUC i el Pla 
Estratègic Sanitari del Vallès Occidental així es determina.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la en-
dometriosis, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La endometriosis es una enfermedad crónica y recurrente que posee porcentajes 

de incidencia en torno al 15% del total de las mujeres en nuestro país. Sin embargo, 
el número detallado total de personas afectadas por esta patología es desconocido 
ya que hasta el momento no se han recogido datos de manera sistemática para poder 
analizar mejor su incidencia y prevalencia, así como tampoco las complicaciones y 
necesidades que surgen en el transcurso de la misma.

Existen elementos complejos asociados a esta patología: sintomatología diversa, 
falta de conocimientos concretos sobre sintomatología por parte de los profesiona-
les sanitarios, análisis ampliamente dilatados en el tiempo que empeoran las posi-
bilidades de diagnóstico y necesidad de utilización de tratamientos de reproducción 
asistida.

Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos considera-
mos preciso que se cree un registro de pacientes afectadas por endometriosis a fin 
de mejorar el conocimiento sobre esta patología, y poder desarrollar así estrategias 
efectivas, tratamientos y cuidados que puedan satisfacer las necesidades de estas 
pacientes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un registro 

de pacientes afectadas por endometriosis que contenga datos recogidos por todos 
los servicios de ginecología, relativos a incidencia, necesidad de ingresos, número 
de cirugías, demora diagnóstica, complicaciones de cirugías, porcentajes de muje-
res estériles y necesidades de fecundación in vitro, así como demora en el acceso a 
dichos servicios.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 6410; 8146; 8559 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6410)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Instar al Departament de Salut a aplicar i posar en marxa les indicacions que 
van sorgir de la Taula de Treball d’Experts i que va acabar els seus treballs i els va 
entregar el juliol del 2017.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8146)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Reclamar al Govern informació sobre l’estat de compliment de tots els acords 
aprovats a la Resolució 1138/X del Parlament de Catalunya, sobre l’endometriosi i 
a lliurar-la a tots els Grups Parlamentaris en un termini màxim de 2 mesos.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8559)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-
llant en l’elaboració del Model d’atenció a l’endometriosi a Catalunya, donant com-
pliment a la Resolució 1138/X del Parlament de Catalunya, sobre l’endometriosi, i 
en el marc de la línia 4. Atenció sanitària accessible, resolutiva i integral del Pla de 
Salut de Catalunya 2016-2020.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00034/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per tenir un anestesista 
a les intervencions oftalmològiques a l’hospital Josep Trueta de Girona, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Josep Trueta de Girona està programant, des del passat 3 de març 

de 2017, cirurgies majors ambulatòries d’oftalmologia sense anestesiòleg, de forma 
que l’equip quirúrgic l’està formant l’oftalmòleg i tres infermers. Aquesta situació 
no garanteix l’atenció correcta als pacients, i posa en risc la seguretat dels pacients 
en cas de complicacions, on és l’anestesista qui s’ha d’encarregar de les funcions vi-
tals dels pacients així com de totes aquelles situacions que sorgeixen a les interven-
cions com el control del dolor, l’angoixa, complicacions metabòliques, etc. Aquesta 
responsabilitat no pot recaure ni en l’oftalmòleg que està operant ni en el personal 
d’infermeria.

Si bé és cert que sovint molta d’aquesta cirurgia oftalmològica no requereix 
sedació, cal tenir a l’abast el servei d’anestesista per si en qualsevol moment cal can-
viar el procediment quirúrgic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a posar a disposició 

de l’hospital Josep Trueta de Girona un anestesista a totes les intervencions oftal-
mològiques que s’hi realitzin.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8561 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8561)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar garan-
tint la seguretat del pacient oftalmològic atès a l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta amb els equips de professionals necessaris per a cada tipus 
d’intervenció.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi 
amb perspectiva de gènere
250-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la implantació del Codi Risc Suïcidi amb perspectiva de gènere, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons l’Observatori de Salut de Catalunya, el 2008 es va registrar una taxa de 

27,3 temptatives per cada 100.000 dones i 15,3 per cada 100.000 homes, unes xifres 
que van ser de 33,8 i 21,6 respectivament el 2012.

Segons l’última anàlisi de mortalitat publicada pel Departament de Salut, 526 
persones es van suïcidar a Catalunya el 2014. Des de l’inici de la crisi, el nombre de 
suïcidis va arribar a augmentar un 48% i encara es manté com la primera causa de 
mort prematura entre les persones de 15 a 45 anys.

La química del cervell sembla ser un factor molt important en els trastorns de-
pressius. Les tecnologies modernes d’obtenció d’imatges del cervell, com la resso-
nància magnètica (RM), han demostrat que el cervell de les persones que pateixen 
depressió és diferent a la del cervell dels que no la pateixen. Les parts del cervell 
responsables de regular l’estat d’ànim, pensament, son, gana i la conducta semblen 
no funcionar amb normalitat.

Els científics també estan estudiant la influència de les hormones femenines, les 
quals canvien al llarg de la vida. Els investigadors han demostrat que les hormones 
afecten directament la química del cervell que controla les emocions i l’estat d’ànim. 
Hi ha etapes específiques durant la vida d’una dona que són d’especial interès, com 
la pubertat; els dies abans dels períodes menstruals; abans, durant i immediatament 
després d’un embaràs (postpart), i el període immediatament abans i durant la me-
nopausa (premenopausa).

Les investigacions assenyalen que en l’adolescència, les nenes tenen més proba-
bilitats de patir depressió que els nens. Alguns possibles motius per a aquesta des-
igualtat són els canvis biològics i hormonals que tenen lloc durant la pubertat i són 
les causes del fort augment en els índexs de depressió que s’observa entre les nenes 
adolescents.

Altres motius poden ser que les nenes poden patir més dificultats, com la po-
bresa, la manca d’educació, l’abús sexual infantil i altres traumes. El 70 per cent de 
les nenes deprimides van tenir un esdeveniment difícil o estressant abans d’un epi-
sodi depressiu.

Cal destacar també, els efectes de la llarga crisi econòmica, que ha feminitzat 
la pobresa, amb una major cronificació en edats avançades, especialment entre les 
persones majors de 60 anys.

Respecte a la dona gran, la mort de la seva parella o d’un ésser estimat, el dei-
xar de treballar i jubilar-se o el bregar amb una malaltia crònica pot fer que se senti 
trista o afligida. Quan les dones grans pateixen de depressió, és possible que l’en-
torn no s’adoni de la situació perquè poden estar menys disposades a parlar sobre 
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els sentiments de tristesa o dolor, o bé, perquè poden tenir símptomes de depressió 
menys evidents. Per tant, hi ha menys probabilitats que els metges tinguin sospites 
o detectin que una persona gran té depressió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar la implan-

tació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere i amb un registre únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el marc conceptual del Codi 
utilitzant els factors genètics, biològics, químics, hormonals, ambientals, psicològics 
i socials, perquè es pugui abordar amb més garanties d’èxit.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8566)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar la implan-
tació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere i amb un registre únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el marc conceptual del Codi 
utilitzant els factors bio-psico-socials, perquè es pugui abordar amb més garanties 
d’èxit.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi
250-00287/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Codi 
Risc Suïcidi, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El suïcidi és un problema de salut pública de primera magnitud. L’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) estima que el 2020 representarà un 2,4% de la càrrega 
total de problemes de salut, sent la primera causa de mortalitat entre els 15 i els 30 
anys, potencialment evitable.

El Departament de Salut i el CatSalut van implantar una prova pilot que va ser 
avaluada, i l’any 2015 s’ha procedit al desplegament progressiu del Codi Risc de 
Suïcidi (CRS).

Aquest CRS comprèn un conjunt protocol·litzat d’actuacions assistencials i pre-
ventives adreçades a aquelles persones que, en el moment de contactar i/o acudir al 
Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT), presentin un risc impor-
tant de suïcidi que, de manera imminent o a curt termini, podria arribar a compro-
metre la seva vida, provocar una greu discapacitat o comportar una reducció impor-
tant de la qualitat de vida de les persones.

Així mateix, és necessari assegurar la continuïtat assistencial postalta dels pa-
cients atesos a l’hospital per conductes suïcides, per prevenir-ne la repetició, assegu-
rar un seguiment preventiu proactiu per part dels centres de salut mental, així com 
l’adequat seguiment longitudinal des de l’atenció primària i la detecció precoç del 
risc elevat de suïcidi des de tots els dispositius assistencials.

Des de l’inici de la implantació del Codi Risc Suïcidi gairebé s’ha duplicat el 
nombre de temptatives autolítiques registrades als serveis d’urgències, però això no 
ha comportat una disminució del nombre de suïcidis consumats. El Codi Risc Suïci-
di no s’ha traduït en un increment dels professionals dins del Centres de Salut Men-
tal per a dur a terme nous Programes de Prevenció del Suïcidi. Tampoc el Codi Risc 
Suïcidi comporta el desenvolupament d’actuacions dirigides a la Prevenció dins de 
l’àmbit de la salut pública, en la població general, ni la detecció proactiva de les si-
tuacions de risc autolític fora de l’àmbit sanitari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Constituir una comissió d’experts que integri a professionals de la salut, ex-

perts en la problemàtica social associada, associacions d’afectats i familiars i grups 
polítics parlamentaris per analitzar les causes de l’alta taxa de suïcidis en la població 
jove i dissenyar programes d’actuació més eficaços que els que s’estan implementant 
en l’actualitat.

2. Dins d’aquesta comissió, avaluar l’efectivitat del Codi Risc Suïcidi en la dis-
minució del nombre de suïcidis consumats incorporant la perspectiva de gènere.
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3. Dissenyar programes psicosocials als Centres de Salut mental amb la contrac-
tació de personal ajustada per població, activitat i complexitat dirigits a la disminu-
ció del risc autolític.

4. Definir programes de salut pública en la població general, per la detecció pre-
coç proactiva de les situacions de risc autolític fora de l’àmbit sanitari i la prevenció 
d’aquest risc.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16784)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

1. Constituir una comissió d’expertesa, prevista pel Govern, que integri socie-
tats científiques, experts en la problemàtica social associada i associacions d’afec-
tats i familiars i grups polítics parlamentaris per analitzar les causes de l’alta taxa 
de suïcidis en la població jove i dissenyar programes d’actuació més específics per 
a aquest col·lectiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

2. Avaluar l’efectivitat del Codi Risc Suïcidi en la disminució del nombre de suï-
cidis consumats incorporant la perspectiva de gènere, i presentar els resultats da-
vant d’aquesta comissió.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà(3)
De modificació

3. Incorporar en el marc de la cartera de serveis de salut mental i addiccions de 
l’atenció primària de salut, en col·laboració amb els centres de salut mental, accions 
específiques dirigides a la prevenció.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà(4)
De modificació

4. Desplegar el programa d’acció contra la Depressió i prevenció del suïcidi en 
col·laboració amb d’altres àmbits no sanitaris.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la 
glucosa en persones diabètiques
250-00048/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’accés a dispositius per mesurar la glucosa en persones diabètiques, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La diabetis de tipus 1 afecta especialment a infants i adolescents i requereix un 

control permanent dels nivells de glucosa dels pacients. La majoria de pacients fan 
servir dispositius per controlar-la en sang, mitjançant punxades, havent de realit-
zar-ne diverses al llarg del dia. Per qualsevol pacient esdevé sense dubte una alte-
ració de la seva vida diària; però en el cas dels infants, aquests controls no només 
alternen el seu dia a dia, sinó que esdevenen especialment difícils i dolorosos.

En el mercat existeixen diversos dispositius per fer aquest control de la glucosa. 
Almenys un d’ells permet mesurar-la a través de líquid intersticial sota la pell, amb 
la utilització de pegats, que a més d’haver demostrat la seva fiabilitat, són menys 
molestos i s’han de canviar amb poca freqüència, comparat amb el sistema d’anàlisi 
en sang. És per aquests motius que el seu sembla més que apropiat, especialment en 
col·lectius fràgils com el dels infants.

Malauradament, aquest tipus de dispositius no està inclòs a la cartera de serveis 
del CatSalut, de manera que les famílies que opten per aquest tipus de dispositius 
s’han de fer càrrec del cost total, uns 120 euros al mes.

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, va aprovar 
la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la cartera 
de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en 
persones diabètiques on s’instava el Govern a: «Incloure en la cartera de serveis del 
Servei Català de la Salut els dispositius de mesurament intersticial de glucosa per 
al control de la diabetis 1, prioritzant l’accés dels pacients menors de catorze anys, 
d’acord amb les indicacions de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya.»

El mes de febrer de 2018 el Govern ha informat que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha decidit incorporar a la cartera de serveis els dispositius de monitoratge 
continu de glucosa per a les persones amb diabetis de tipus 1. En una primera fase 
els finançarà per a les persones que tenen diabetis de tipus 1 i que són: menors de 7 
anys, embarassades i persones restadores de bomba d’insulina amb hipoglucèmia de 
repetició o desapercebuda. Segons el CatSalut aquesta mesura pot beneficiar prop de 
800 persones a Catalunya i posteriorment s’aniran incorporant els altres perfils de 
pacients inclosos en la priorització realitzada pels experts clínics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 

a la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la car-
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tera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa 
en persones diabètiques, i iniciar immediatament la segona fase, incorporant els 
menors de fins a 14 anys en la priorització de l’accés als dispositius de mesurament 
intersticial de glucosa per al control de la diabetis tipus 1.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8568)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 
a la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la cartera 
de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en 
persones diabètiques, i iniciar la segona fase de finançament de monitoratge continu 
incorporant els menors d’entre 7 i 18 anys amb hipoglucèmia de repetició/desaper-
cebuda amb tractament de múltiples dosis, tal com s’estableix en el protocol d’accés 
al monitoratge continu de glucosa.
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00050/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Martín Eu-

sebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre los concursos públicos de restauración del Depar-
tament de Salut, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celíacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celíacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celíacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celíacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería ser un elemen-
to a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servicios 
de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad ali-
mentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, entre los 

criterios técnicos para evaluar la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de servicios de restauración o cáterin 
convocados por el Departament de Salut, la selección adecuada de los ingredientes 
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de las dietas destinadas a personas con celiaquía o con alergias o intolerancias ali-
menticias, y la aplicación de protocolos de seguridad alimentaria que eviten la con-
taminación cruzada en la manipulación y elaboración de los alimentos integrantes 
de los menús correspondientes.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las clínicas 
odontológicas iDental, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas 

como «de bajo coste» y presentes en 22 provincias de España, habían recibido, se-
gún información del Gobierno de España, casi 1.500 reclamaciones en seis Comu-
nidades Autónomas, de las diez en la que están presentes, cuyos principales motivos 
eran los siguientes: 

– Incumplimiento de las condiciones de la contratación.
– Disconformidad con los tratamientos recibidos.
– Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
– La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del 

servicio.
– Incumplimientos del derecho de desistimiento.
– Facturaciones incorrectas.
En estos días estamos siendo testigos de cómo el problema causado por estas clí-

nicas ha aumentado de manera significativa y de cómo la gravedad del asunto está 
llegando a tales niveles que los mecanismos judiciales se están poniendo en marcha 
a raíz de decenas de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, 
hasta el punto de que ayer mismo se llamó a declarar a los administradores de las 
clínicas dentales, por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación 
indebida.

De hecho, los colegios profesionales de dentistas han empezado a promover actu-
aciones colectivas contra las clínicas de iDental. El Colegio de Dentistas de Sevilla 
ha anunciado recientemente que interpondrá una denuncia penal contra iDental y 
sus responsables por la comisión de presuntos delitos de estafa, apropiación indebi-
da y publicidad falsa, ya que tiene constancia de más de 1.200 quejas de afectados 
por la mala praxis de las clínicas o el cierre repentino de éstas. Desde la Comuni-
dad de Madrid aseguran que han interpuesto hasta 12 expedientes a la empresa por 
incumplir la normativa técnico-sanitaria. De momento, organizaciones de consu-
midores como FACUA, tienen constancia de 610 reclamaciones en esta Comunidad 
y sólo en Cataluña hay otras 600 más. En Albacete, los afectados han constituido 
una plataforma que iniciará las medidas oportunas para que se finalicen los trata-
mientos que han quedado a medias tras el cierre repentino de la clínica o se devuel-
van las cuantías abonadas sin haber iniciado tratamientos. El Servicio de Consumo 
cántabro ha abierto cinco expedientes sancionadores contra la empresa por más de 
cincuenta reclamaciones en las que detecta infracciones administrativas, cláusulas 
abusivas en los contratos, mala praxis y retrasos injustificados en el inicio de trata-
mientos y durante su ejecución.
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Dado el cariz que la situación estaba tomando hace ya unos días, la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), emitió una 
serie de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus derec-
hos ante los órganos pertinentes. Entre las recomendaciones encontramos las de pre-
sentar reclamaciones por escrito ante las clínicas, preferiblemente vía fax; solicitar 
los historiales a las clínicas vía buro-fax o medio fehaciente y en caso de no obtener 
respuesta, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); presentar 
reclamaciones ante las autoridades de consumo y sanitarias de las Comunidades 
Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación por un profesional de la 
odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su localidad; en caso de 
tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia ante los servicios 
de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que se tenga el crédito 
vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados hace menos de 14 días natura-
les; así como guardar toda la documentación relativa al caso.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, preocupado desde hace meses con esta 
problemática, presentó y llevó a debate a la Comisión de Sanidad y Consumo, del 
Congreso de los Diputados, una proposición no de Ley sobre la regulación de la 
publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España que se aprobaría 
con el siguiente texto: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
1. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales el 27 de abril de 2016, en los términos siguientes, a fin 
de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que: 

– Las clínicas franquiciadas continúen con su funcionamiento habitual, garanti-
zándose los derechos de los profesionales y la atención a los usuarios que tuvieran 
servicios contratados.

– Con la colaboración de las asociaciones de consumidores, se refuercen o im-
planten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los 
consumidores ante estas situaciones.

– Se establezcan los protocolos de actuación, en los que participen las asociaci-
ones de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles recla-
maciones que afecten a los consumidores y usuarios.

– De común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas 
eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. En todo 
caso, no se podrán incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo 
de atractivo económico.

– No se podrá obligar al cliente a la financiación o al pago anticipado de trata-
mientos no realizados.

– Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número 
de colegiado de los especialistas de odontología, especificando el nombre y núme-
ro de colegiado de aquel que ejerza la dirección técnica del centro.

– Dictar instrucciones a la inspección de trabajo para que revise la existencia de 
«falsos autónomos» al servicio de las clínicas.

– Establecer un portal de transparencia para los prestadores de servicios sanita-
rios, en el que figuren el tipo, número y porcentaje de tratamientos.

– Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos, dentro del ámbito de 
sus competencias, de llevar un registro de las resoluciones sobre las reclamaciones 
realizadas, accesible al público general.

2. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Po-
pular, aprobada en sus términos en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales celebrada el 24 de noviembre de 2016, por la que se instaba al Gobierno a 
realizar un análisis integral y coordinado de la normativa vigente en materia de pu-
blicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios y, como consecuencia, y 



CS 7
29 de novembre de 2018

Dossier 20

al objeto de elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre 
esta materia, que: 

a) Mejore, actualice y clarifique la regulación de la publicidad de centros, esta-
blecimientos y servicios sanitarios.

b) Garantice la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad en-
gañosa y evitando los posibles perjuicios que puedan producirse.

c) Regule de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y 
las sanciones que se deriven de la publicidad engañosa en estos centros, cualquiera 
que sea el régimen jurídico bajo el que presten sus servicios (franquicias, etcétera).

3. Una vez realizado el análisis integral y coordinado de la normativa vigente, de 
común acuerdo con las Comunidades Autónomas, que se impulsen medidas eficaces 
para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria incluyendo, en su 
caso, restricciones en este tipo de publicidad que impidan incluir ofertas económi-
cas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.

4. Coordinar con las Comunidades Autónomas un plan específico de inspección 
laboral en las clínicas dentales para verificar el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia laboral.

5. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de titulación profesional en las 
clínicas odontológicas y de los criterios de acreditación de la formación especiali-
zada que ofertan algunas de estas clínicas, todo ello en coordinación con las autori-
dades y organizaciones profesionales competentes.

6. Apoyar a los afectados en las pruebas periciales para la acreditación de los 
presuntos daños provocados en las clínicas dentales.»

Desde Ciudadanos, consideramos que las Comunidades Autónomas, como ad-
ministraciones responsables de garantizar los derechos de los consumidores y usu-
arios, además de acreditar y supervisar el correcto funcionamiento de los centros 
sanitarios de su territorio, han concurrido en una grave dejación de funciones, de-
sembocando su irresponsabilidad en graves perjuicios para miles de ciudadanos en 
todo el territorio nacional. Pero también consideramos que desde la Administración 
General del Estado pueden llevarse a cabo medidas concretas que faciliten los pro-
cedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los consumidores afecta-
dos por esta situación.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por 

las clínicas iDental a fin de trasladarles la información precisa para que puedan ejer-
cer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos 
correspondientes de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y super-
visión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde 
ellos.

3. Coordinar y asumir las necesidades de peritaje que precisen los afectados por 
iDental.

4. Constituir una mesa de expertos independientes, a fin de: (i) determinar si la 
administración autonómica ha podido incurrir en responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión 
en el ámbito sanitario; (ii) informar, en su caso, sobre las posibles respuestas legales 
dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de la administración pública.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 15381 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15381)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y super-
visión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde 
ellos.

Traslladar al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social aquest problema a 
fi que es millorin els procediments de acreditació i supervisió de centres sanitaris, 
així com de la publicitat comercial que s’emeti des d’ells.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Promoure que el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, com a 
òrgan institucional de representació del sector en la defensa dels interessos profes-
sionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels 
serveis dels seus col·legiats, assumeixi les valoracions dels tractaments rebuts pels 
afectats per iDental, que aquests puguin necessitar com a prova.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i supressió

4. Constituir una mesa d’experts independents, integrada per representants de 
tots els sectors implicats (associacions d’usuaris, col·legis i associacions professio-
nals, representants de l’administració judicial, sanitària i de consum) a fi de: (i) 
determinar si l’administració de la Generalitat de Catalunya ha pogut incórrer en 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques obligades a efectuar 
tasques d’inspecció i supervisió en l’àmbit sanitari; (ii) informar, en el seu cas, sobre 
les possibles respostes legals dirigides a rescabalar als afectats dels danys ocasionats 
com a conseqüència del funcionament normal o anormal de l’administració pública.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques 
Idental
250-00375/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 17547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques iden-
tal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Es calcula que més de 40 mil persones poden haver estat afectades a Catalunya 

per la macroestafa de la xarxa de clíniques odontològiques iDental. A tot Espanya 
es creu que la xifra d’afectats pot superar les 400 mil persones.

El cas està ja sota instrucció de l’Audiència Nacional, que investiga un suposat 
delicte d’estafa i blanqueig de capitals, i diversos relacionats amb la mala praxis, 
com ara delictes per danys i contra la salut pública.

Les clíniques d’iDental van tancar les seves portes el juny, deixant a molts pa-
cients amb tractaments a mitges, i amb deutes bancaris per haver finançat un servei 
que no han rebut. La situació a més s’agreuja perquè hi ha casos de tractaments mal 
fets, amb materials defectuosos, o fins i tot d’infeccions per males praxis higièni-
ques en aquests centres.

Les persones afectades són majoritàriament gent de classe treballadora, amb es-
cassos recursos, ja que és el públic al qual la marca iDental dirigia la seva publici-
tat i ofertes. Ara es troben, per tant, amb el pes d’un crèdit bancari per pagar, amb 
problemes de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i sense recursos per a 
poder-se defensar.

És per tot plegat - tant pel volum de gent afectada, com per l’afectació sanitària 
que comporta en molts d’aquests casos, com pel fet de tractar-se d’un col·lectiu vul-
nerable, que el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem considera que cal 
tractar aquest cas com un problema de salut pública i que, com a autoritat sanitària 
que és, el Departament de Salut de la Generalitat hauria d’activar tots els recursos 
adients i suficients per a donar-hi resposta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern a: 
1. Crear, usant vies i terminis d’urgència, una Oficina d’atenció a les persones 

afectades per l’estafa de les clíniques odontològiques iDental, que permeti coordinar 
recursos, respostes per als afectats i informació de les àrees de Salut i de Consum.

2. Impulsar una campanya d’informació pública per a assegurar que tota la gent 
afectada per l’estafa d’iDental rep la informació d’on dirigir-se i què fer per a defen-
sar els seus drets.

3. Facilitar peritatges gratuïts per als casos en què el tractament rebut hagi pro-
duït una afectació en la salut de la persones estafada.

4. Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tracta-
ment de les persones afectades que pateixen conseqüències per tractaments mal fets 
o deixats a mitges.
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5. Assegurar, usant les vies necessàries de negociació o pressió a les entitats fi-
nanceres implicades, que es congelen les quotes de tots els crèdits vinculats atorgats 
per a tractaments a les clíniques d’iDental.

6. Estudiar les opcions per a garantir justícia gratuïta a les persones afectades 
per l’estafa d’iDental. Lliurar un informe sobre les conclusions d’aquest estudi a la 
comissió de salut en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21279 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 21279)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Crear, usant vies i terminis d’urgència, una Oficina un equip d’atenció a les 
persones afectades per l’estafa de les clíniques odontològiques iDental, que permeti 
coordinar recursos, respostes per als afectats i informació de les àrees de Salut i de 
Consum.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Impulsar una campanya Seguir duent a terme campanyes d’informació d’in-
formació pública per a assegurar que tota la gent afectada per l’estafa d’iDental rep 
la informació d’on dirigir-se i què fer per a defensar els seus drets.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De refosa dels punts 3 i 4 en un sol punt 3

3. Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament 
de les persones afectades que pareixin complicacions en la salut derivades dels trac-
taments fets en les Clíniques d’iDental.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació 

5. Assegurar, usant les vies necessàries de negociació o pressió utilitzant totes les 
vies necessàries que a les entitats financeres implicades, no imputin les quotes als 
afectats que es congelen les quotes de tots els crèdits vinculats atorgats per a tracta-
ments a les clíniques d’iDental.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació 

6. Fer ús dels mecanismes de mediació i arbitratge, dels que disposa l’Agència 
Catalana de Consum amb les entitats financeres, per tal que els tractaments a mitges 
siguin finalitzats en una altra clínica.
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