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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio Ortega als hospitals
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius i sobre la defensa dels drets
dels menors que pateixen assetjament i discriminació
250-01153/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de
dret laboral
250-01154/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 56365; 56588; 56862; 57001; 57002 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS,
12.02.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56365)

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 estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció
dental en l’àmbit públic i privat, amb una regulació que protegeixi els drets de la
ciutadania, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i dels centres assistencials
del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i del Servei Català de
la Salut, per a incorporar progressivament les prestacions assistencials bàsiques,
amb criteris d’equitat social i territorial, a la carteta de serveis.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou primer punt a l’article 2

Article 2. Finalitats
Aquesta Llei té com a finalitats:
0. Establir una política activa de prevenció i promoció de la salut bucodental de la
població per tal de reduir la càrrega de malaltia dental i integrar la salut bucodental en
les activitats de promoció de la salut amb mitjans i mecanismes d’educació sanitària.
La Salut bucodental formarà part dels Plans de Salut de la Generalitat de Catalunya.
[...]
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
2. Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població
infantil i juvenil de 0 a 16 anys.
[...]
3.01.02. Proposicions de llei

7

BOPC 547
19 de febrer de 2020

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addicció d’un nou apartat 2.bis a l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
Equiparar en tots els centres assistencials públics les prestacions contemplades
a la cartera de serveis a la data d’aprovació d’aquesta llei.
[...]
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública
començant per les prestacions més essencials i ampliar l’àmbit poblacional a les
persones amb necessitats sanitàries especials, vulnerabilitat socia l i econòmica,
tendint a una cobertura universal de les prestacions que es considerin bàsiques en el
moment del desplegament complert de la present llei.
[...]
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut
Català de la Salut, els centres del SISCAT i del Servei Català de la Salut, prioritàriament a través dels serveis d’Atenció Primària i Comunitària, per respondre més
efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que estiguin previstes, o es pugui preveure incorporar en la cartera de serveis comuns del
Sistema Nacional de Salut per acabar un sistema que garanteixi l’atenció universal
pública i gratuïta en les prestacions bàsiques de salut bucodental
[...]
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 6 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de les
instal·lacions i les activitats privades i públiques relacionades amb la salut bucodental
a Catalunya de manera que quedin garantides la seguretat, qualitat, bones pràctiques,
així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de serveis dentals.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 7 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
7. Dotar al Servei Català de la Salut dels òrgans i mecanismes adients per complir amb les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació
amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.
[...]
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 8 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.
[...]
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’un incís de l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a:
1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
[...]
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a:
[...]
3. Les clíniques i laboratoris dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb
la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.
[...]
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 4

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei:
[...]
0. Potenciar la prevenció i promoció de la salut bucodental en la població de Catalunya, incorporant a la previsions del Serveis de Salut, el compromís, implicació i
coresponsabilitat de la ciutadania.
1. Considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
[...]
Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 5 de l’article 4

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei:
[...]
5. Facilitar la planificació dels recursos i activitats necessaris per a la seva consecució prioritàriament a través dels Centres d’Atenció Primària i Comunitària.
[...]
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Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya.
0. El Govern de Catalunya a través del Departament corresponent realitzarà enquestes epidemiològiques de la salut bucodental de la població catalana amb periodicitat quinquennal, que permeti conèixer l’estat de salut bucodental, les necessitats
derivades i l’impacte de la present Llei.
[...]
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
2. El Govern revisarà i redefinirà, amb la col·laboració dels Col·legis Professionals i de les societats científiques adients, els protocols i objectius existents sobre
les pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels
mateixos.
[...]
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals, laboratoris dentals així com els professionals que prestin serveis a les Residències de Gent Gran i autoritzats al territori amb,
almenys, les dades següents:
[...]
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
[...]
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs així com
dels protèsics i higienistes dentals que desenvolupen la seva feina en les mateixes.
[...]
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Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e.bis a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
[...]
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per denúncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
e.bis El numero de Registre Sanitari i el numero de Llicència Sanitària.
[...]
Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e.ter a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
[...]
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per denúncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
e.ter Els números de col·legiació dels professionals odontòlegs i d’altres professionals.
[...]
Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals, autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
[...]
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet, sempre d’acord
amb el que s’estableixi en la normativa de protecció de dades, i oferirà també informació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de serveis
bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o casos de males praxis.
[...]
Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3.bis a l’article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
[...]
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3.bis Reglamentàriament el Govern establirà mecanismes d’inspecció i control
dels centres assistencials, de caràcter privat, d’atenció bucodental, per garantir la
qualitat de l’atenció i la defensa dels drets de la ciutadania.
El reglament hauria de contemplar, entre altres aspectes:
a) La regulació de la publicitat.
b) Els mecanismes de lluita contra el frau.
c) Existència d’un Fons de garantia per respondre davant de l’existència d’un
frau.
[...]
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a l’inici de l’article 6

0. El Servei Català de la Salut promourà, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública, el Departament d’Educació i les Societats Científiques, els programes
de prevenció i promoció de la salut bucodental.
Es facilitarà a les Diputacions i Ajuntaments mecanismes de difusió i promoció
de la prevenció en Salut bucodental a Catalunya.
[...]
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental
bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a
Catalunya, de 0 a 16 anys.
[...]
Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental
bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a
Catalunya, de 0 a 16 anys.
Es garantirà la continuïtat dels tractaments iniciats si es considera necessari per
part dels i les professionals i sempre sota el seu criteri.
[...]
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
[...]
2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de
fer de manera progressiva i s’establirà a través de la cartera de serveis.
[...]
Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
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a) Una revisió anual obligatòria, o amb més freqüència si així es determina per
part dels i les professionals, el contingut mínim de la qual s’especifica en el punt 2
d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat pels serveis corresponents.
[...]
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades ho
necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent o temporal, mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.
[...]
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup incís-caní i de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en a dentició
permanent o temporal.
[...]
Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en:
[...]
d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb discapacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió,
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposicions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.
[...]
Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la
dentició permanent o temporal, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares
o tutors.
[...]
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Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
[...]
b) Des dels àmbits pediàtrics i de salut bucodental dels Centres d’Atenció Primària s’elaboraran les Instruccions en educació i promoció de la salut en matèria de
dieta i salut bucodental, acompanyades de l’ensinistrament en higiene bucodental, a
la població infantil i als seus pares, mares o tutors.
[...]
Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
[...]
c) Segellat de fissures o fosses i lesions interproximals de càries en les peces
permanents.
[...]
Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
[...]
f) Exodòncia en peces dentàries temporals i permanents que no estiguin sanes.
[...]
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
[...]
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en detenció temporal o permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
[...]
Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra h) de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
[...]
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2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
[...]
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat per professionals de la salut per
assegurar la correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
[...]
Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 8

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi
en la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposicions especials que estableixi els òrgans corresponents en funció de l’especificitat
de cada situació i amb professionals i infraestructures específiques i adients pel seu
tractament.
Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI tindrà un abordatge Familiar i Comunitari i la realitzaran els serveis de Salut Bucodental de l’Atenció
Primària integrats en les EAP’s de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa SISCAT.
Els equips de Salut Bucodental estaran integrats com a mínim per Odontòleg,
Auxiliar i Higienista i formaran part dels Equips d’Atenció Primària i Comunitària.
Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
[...]
2. Les exigències de seguretat, qualitat, equitat, bon servei i compliment d’estàndards, així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es
garanteix la igualtat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de la
procedència dels pacients i del seu lloc de residència al territori, garantint allò que
disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
[...]
Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al final de l’apartat 3 de l’article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
[...]
3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors per
raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o circumstància tenint especial cura pel que fa als menors no acompanyats.
[...]
Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 1 de l’article 10

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al
PADI-Catalunya
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1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els
recursos per a que el Servei Català de la Salut puguin proveir els serveis d’Atenció
Primària de tot el territori dels i les professionals protèsics, higienistes i auxiliars o
odontòlegs i dels i les professionals de suport precisos.
Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 2 de l’article 10

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al PADICatalunya
[...]
2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de
professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment
a la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convocatòria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals protèsics, higienistes i auxiliars o odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.
Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 11

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del PADI-Catalunya
La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut, dins el
Programa Infància amb Salut, i a través del Programa Salut i Escola, amb la infermera escolar i amb cooperació amb el Centre d’Atenció Primària de Referència,
com a base per la prevenció i el cribatge, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè tots els centres escolars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la
implantació i seguiment del PADI així com en la translació de programes d’educació d’higiene bucodental i de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a
traslladar a les aules.
Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 12

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida
d’informació i coordinació assistencial
[...]
3. Dintre del marc de les normes sobre la protecció de dades s’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut bucodental puguin comunicar també tota aquesta informació als serveis corresponents que tinguin sota el
seu àmbit d’actuació la salut bucodental del Departament de Salut, especialment de
tota aquella població infantil i juvenil que té dret als serveis públics de PADI però
hagi estat atesa pels serveis privats.
[...]
Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 13

Article 13. Serveis d’atenció bucodental
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Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya a través dels serveis propis de la Conselleria de Salut
vetllarà per:
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en
el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut bucodental responsabilitat de l’Institut Català de la Salut, Xarxa del SISCAT o serveis
Municipals que es puguin establir, entre ells el PADI i el servei de salut bucodental,
així com els protocols i la seva revisió periòdica.
[...]
Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en
el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població
amb necessitats sanitàries socials o econòmiques especials, segons criteris sanitaris
que reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, gent
gran aïllada al domicili amb seguiment de serveis socials i gent gran en residències,
de persones amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares
lactants, i pacients sense recursos.
[...]
Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en
el Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
[...]
d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya, en coordinació amb els Ajuntaments, responsables de les llicències d’activitat.
[...]
Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
[...]
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a
l’Oficina Dental Comunitària.
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Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
[...]
3. El Departament de Salut es dotarà d’un òrgan col·legiat assessor, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per professionals
protèsics i higienistes i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians maxil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de
determinar reglamentàriament.
Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’article 14

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb procediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tramitació i resolució transparents del procés de selecció.
Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 1 bis al Capítol IV

1 bis. Es Fomentarà la participació de les associacions i entitats ciutadanes i es
garantirà que els Consells de Participació de Salut de les Àrees Bàsiques de Salut
tractin els aspectes de salut bucodental de la població.
Esmena 53
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 3 del Capítol IV

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la salut i la salut bucodental així com per altres professionals de l’àmbit de Salut Pública,
com infermeria i representants dels Departaments d’Educació i Benestar Social, que
aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la millora de la salut
pública oral a Catalunya.
Esmena 54
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 5 del Capítol IV

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic pels òrgans corresponents del Departament de Salut del Servei Català de la Salut i el titular
serà el seu secretari.
Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part del títol de la Disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de població catalana
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Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de població catalana
Amb l’objectiu final d’arribar a una atenció de salut bucodental bàsica, universal, gratuïta, equitativa i de qualitat des dels serveis públics de Salut, es planificarà una ampliació de la cartera de serveis, en virtut de les necessitats detectades
i d’acord amb les disponibilitats econòmiques.
Prioritàriament s’implantarà progressivament el PADI a tota la població infantil
i juvenil entre 0 i 16 anys, tal com es preveu en aquesta Llei. I s’incorporarà com a
població prioritària la ciutadania en situació de vulnerabilitat, i la gent gran aïllada
al domicili amb seguiment de serveis socials i gent gran en residències d’avis.
Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició addicional segona
Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de
vulnerabilitat

Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.
Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents,
previ diagnòstic:
– Raspats i higienes dentals complementàries a altres tractaments
[...]
Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la Disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
La Conselleria de Salut, en coordinació amb la Conselleria d’Ensenyament, Conselleries d’Educació i Benestar Social, habilitarà els mecanismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre els i les professionals sanitaris i educatius
i entre la ciutadania en general.
Esmena 59
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una Disposició final primera bis

Disposició final primera bis. Modificació de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, amb el text següent:
Creació de col·legis professionals representatius de professions sanitàries titulades i regulades.
Els i les professionals que exerceixen professions sanitàries, titulades i regulades
reconegudes expressament per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de
les professions sanitàries, podran instar la creació del col·legi professional representatiu de la seva professió, en els termes establerts per aquesta llei, sempre i quan
disposin d’un títol acadèmic oficial d’educació superior, encara que aquest no sigui
universitari.
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Esmena 60
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la Disposició final tercera

Afectacions pressupostàries
Els preceptes i l’ampliació de la cartera de serveis que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aqueta llei.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56588)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental
infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a la exposició de motius

Paràgraf 6. L’Enquesta de Salut de Catalunya 2017 assenyala que el 60% de la
població adulta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida.
L’argument econòmic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons
dades de la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya
manifesta no poder accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral
(24%). Les polítiques han de tenir un paper prioritari en la prevenció i aquesta ha
de començar en l’etapa més precoç, això és, la compresa entre els zero i els set anys
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i substitució d’un nou incís a l’article 1

Article 1. Objecte Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir
malalties i protegir i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i
qualitat de l’atenció dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i re
organitzar els serveis d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català
de la Salut i del Servei Català de la Salut, a de dir de tota la xarxa assistencial del
SISCAT, per a incorporar progressivament totes les prestacions assistencials fonamentals dins la cartera pública de serveis.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou incís a l’article 2.2

2.2 Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys, incloent-hi també la franja dels 0 als 7 anys.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió d’un incís a l’article 2.5

5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis
públics de Catalunya, a partir de la re definició d’objectius i/o protocols que determinin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un paràgraf a l’article 2.5

2.5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis
públics de Catalunya, a partir de la redefinició d’objectius i/o protocols que determinin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos, amb
respecte al treball en equip i amb una visió multidisciplinari i integrada.»
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un apart nou a l’article 2.9

2.9 Realitzar enquestes que incloguin la salut bucodental amb estudis epidemiològics.
Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió d’un paràgraf a l’article 3.1

Article 3. Àmbit d’aplicació Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de
Catalunya a: 1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de
salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un paràgraf a l’article 5.3.b)

Article 5.3.b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs
i higienistes dentals i auxiliars inclosos que desenvolupen la seva feina en les mateixes.
Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió d’un incís a l’article 7.1.a)

Article 7.1.a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina
Dental Comunitària.
Esmena 10
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un incís a l’article 7.2.b)

7.2.b) Instruccions sanitàries Educació i promoció en matèria de dieta i salut
bucodental, acompanyades de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població
infantil i als seus pares, mares o tutors.
Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 7.2.b) final

7.2.b) Educació i promoció en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, mares o tutors, afegint-la a la realitzada a l’Atenció Primària.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació i addició a l’article 7.2.h)

7.2.h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu pels professionals per assegurar la correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
Esmena 13
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 10.1

10.1) Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al
PADI-Catalunya 1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern
garantirà els recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la
Salut puguin proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les professionals estomatòlegs o odontòlegs, i higienistes dentals i dels i les professionals
de suport precisos.
Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició al Capítol IV punt 3

Capítol IV. Consell Assessor Dental
3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la
salut i la salut bucodental, odontòlegs, higienistes, auxiliars, metges i infermeres de
l’atenció primària, protèsics dentals, així com les assistents socials que aportaran
ad honorem... que aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la
millora de la salut publica oral a Catalunya.
Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació i addicció de la Disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de
vulnerabilitat.
Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la seva
aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda Garantida de Ciutadania, valorades socialment per l’Assistent Social de l’Atenció Primària, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada i no coberta pels
serveis que presta l’atenció primària actual.
Esmena 16
GP de Ciutadans
De supressió i addició a la Disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de
vulnerabilitat.
«....Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents,
previ diagnòstic:
Curetatges Raspats i higiene dental complementàries a altres tractament»
Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56862)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes
a l’articulat de la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram.
202-00040/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al títol de la Proposició de llei

Proposició de llei per a un servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’Atenció Dental Infantil a Catalunya.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al primer paràgraf del preàmbul

La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut que afecta directament a la qualitat de vida, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran
importància com pel seu impacte psicosocial. Les malalties bucodentals afecten a
les classes socials més desafavorides, amb menys recursos i afectades per circumstàncies que els vulnerabilitzen. Hi ha una relació evident entre la situació econòmica (ingressos, ocupació i nivell educatiu) i la prevalença i afectació de les malalties
bucodentals, que es dóna al llarg de tota la vida i afecta a totes les poblacions, tant
de països amb ingressos baixos, mitjans o alts. D’acord amb dades de l’Organització Mundial de la Salut, les desigualtats en matèria de salut bucodental són conseqüència d’un conjunt de factors biològics, psicosocials, comportamentals, socials i
polítics, la incidència dels quals determina les condicions socials de les persones al
llarg de la seva vida.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al segon paràgraf del preàmbul

La càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la
malaltia periodontal, és de gran rellevància malgrat que la seva prevenció s’hagi
mostrat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes
de salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest
sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva
actualització, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en «atenció
a la salut bucodental »amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció
exclusiva als processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la població infantil, Programes d’Atenció Dental Infantil (PADI) que
han estat implementats des de principis dels anys 90 en altres comunitats autònomes.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del cinquè paràgraf del preàmbul

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 assenyala que el 59% de la població adulta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econòmic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%),
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou paràgraf després del cinquè paràgraf del preàmbul

No només és l’activitat assistencial la que influeix en la salut bucodental, sinó
que les activitats de prevenció i promoció de la salut tenen un alt impacte en la salut. Els estudis realitzats mostren que la prevalença d’hàbits saludables s’allunya de
les recomanacions i que aquests hàbits són més favorables quan els estudis materns
son universitaris. A tall d’exemple, l’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 indica
que respecte la proporció de població infantil que es raspalla les dents com a mínim
dos cops al dia, hi ha una diferència de 7 punts entre nens amb mares amb estudis
universitaris respecte nens amb mares amb estudis primaris (57,1% i 49,9%, respectivament) així com entre nenes (65,9% i 58,6%, respectivament). L’OMS considera
que les desigualtats en matèria de salut bucodental són diferencies injustes en les societats actuals, però evitables, que poden reduir-se mitjançant intervencions de salut
pública adreçades a pal·liar els efectes dels factors de risc més comuns: fomentant
una alimentació equilibrada, baixa en sucres i potenciant la ingesta de fruites i verdure, la reducció del consum d’alcohol i tabac, promovent el raspallat de les dents,
etc. En definitiva amb polítiques actives de prevenció, promoció i atenció a la salut
bucodental de la població amb la finalitat de reduir la càrrega de les malalties dentals en generacions futures i a través de programes específics.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al sisè paràgraf del preàmbul

Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció,
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, i feta des dels serveis
públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb
necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil a partir d’un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI). Alhora, disposa l’organització
necessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del paràgraf setè del preàmbul

Aquesta Llei consta de tres capítols, quatre disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
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Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final del vuitè

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte i àmbit
d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en matèria
de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut bucodental de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes
poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents, de la
seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’informació sanitària de Catalunya. Finalment, estableix l’impuls de polítiques preventives, de salut pública i interdeparamentals per promoure la salut bucodental de la
població.
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al novè paràgraf del preàmbul

El capítol II s’ocupa del Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya
(PADI– Catalunya) i en ell es determinen la població infantil i juvenil coberta i els
serveis inclosos.
Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió al desè paràgraf del preàmbul

És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com
a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI de la persona. És una decisió
essencial en la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada
un dels nens, nenes i joves dins del Programa.
Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’onzè paràgraf del preàmbul

El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en
matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordinació assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.
Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del dotzè paràgraf del preàmbul

El capítol III disposa la creació i regulació de l’Oficina Dental Comunitària com
a òrgan de monitorització de la salut bucodental de la població catalana i garant
d’una correcta prestació d’assistència tant en relació a la pròpia salut bucodental
com a les instal·lacions, les bones pràctiques i la seguretat dels pacients, incloent la
vigilància sobre publicitat i propaganda comercials en l’àmbit de la salut bucodental.
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció
dental en l’àmbit públic i privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els
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serveis d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i del
Servei Català de la Salut, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per a incorporar progressivament totes les prestacions assistencials
fonamentals dins la cartera pública de serveis.
Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 1bis a l’article 2

1.bis. Garantir l’esforç de l’Administració en les polítiques de salut pública oral
i les actuacions de promoció de la salut bucodental.
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 2 punt 2

2. Crear el Establir el funcionament del Programa d’Atenció Dental Infantil
(PADI PAD - Catalunya) per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.
Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 2 punt 3

3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles
persones amb vulnerabilitat per edat (0 a 14 anys), recursos econòmics insuficients o
necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques precàries
Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 2 punt 4

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut del SISCAT per respondre més efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions
previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el
punt 9 de l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, per a acabar assolint un sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions
bàsiques de salut bucodental
Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’Article 2 punt 6

6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de
les instal·lacions i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Catalunya de manera que [...]
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 2 punt 6

6. [...] i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Catalunya
de manera que quedin garantides reforçades la seguretat, qualitat, bones pràctiques,
així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de serveis dentals.
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Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 2 punt 7

7. Dotar al Servei Català de la Salut d’una Oficina de Salut Dental Comunitària
amb la missió de complir Definir i ordenar les funcions que en virtut d’aquesta Llei
assumeix Catalunya en relació amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb
la mateixa.
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 2 punt 7

7. [...] les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació
amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa, i els ens responsables del seu impuls.
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’article 2 punt 8

8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.
Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 3 punt 1

1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya siguin titulars del dret a l’assistència sanitària de cobertura pública o usuàries de serveis de salut bucodental.
Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 3 punt 3

3. Les clíniques dentals, laboratoris dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.
Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 4 punt 7

7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés a l’atenció
bucodental pública i la qualitat i seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit
públic com en el privat.
Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 5

Article 5. De la vigilància i seguiment promoció de la salut bucodental de la població i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 5 punt 1

1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb
la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats
amb la salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part integrant
de la salut de les persones.
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Per planificar adequadament els serveis, el Govern de Catalunya recollirà informació adequada de salut bucodental en la Enquesta de Salut de Catalunya continua, i realitzarà i publicarà cada cinc anys una enquesta epidemiològica específica, segons metodologia de l’Organització Mundial de la Salut, per conèixer l’estat
de salut bucodental d’infants i adults, les necessitats de tractament de la població i
l’impacte de la present Llei i altres polítiques públiques amb repercussió en la salut
oral de la població.
Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en els informes de salut
de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques relatives als recursos
sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre la seva activitat, qualitat, accessibilitat, equitat i eficiència.
El Govern de Catalunya ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordinació
i gestió de les polítiques sanitàries, especialment de l’Atenció Primària, les persones,
els indicadors i dades necessàries per a l’adequada execució, desenvolupament i monitorització dels serveis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.
Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 5 punt 2

2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels
mateixos.
2. El Govern de Catalunya, a través de l’acció concertada entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Oficina de Salut Bucodental, els serveis assistencials i
els Departaments participants en el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut
Pública, es dotarà dels recursos necessaris per promoure les actuacions pertinents
de promoció de salut bucodental i prevenció de patologia oral, en base a la millor
evidència científica disponible.
Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de l’Article 5 punt 3

3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que
desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per denúncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també informació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de serveis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o
casos de males praxis.
3. Les actuacions podran incloure aspectes com l’educació sanitària, les accions
preventives en entorns escolars i comunitaris, les regulacions sobre publicitat i disponibilitat d’aliments cariògens, entre d’altres. Així mateix, la millora de la salut
bucodental haurà de formar part explícitament dels objectius de les polítiques de
promoció de la salut i s’haurà de tenir en compte a l’hora de desplegar altres accions
de prevenció adreçades a factors de risc comuns de patologia oral i d’altres àmbits.
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Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4 a l’Article 5

4. El Departament competent en matèria d’educació, ha d’adoptar les mesures
necessàries perquè tots els centres escolars, tant públics com concertats o privats,
col·laborin en la implantació i seguiment dels programes de promoció de salut bucodental i de prevenció i detecció de patologia oral que es proposin des del Departament de Salut i els seus ens instrumentals.
Esmena 31
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al títol del Capítol II

Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya
Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al títol de l’Article 6

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya Objecte i població
destinatària
Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 6 punt 1

1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental
bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a
Catalunya, de 7 a 16 anys.
1. Es crea el Programa d’Atenció Dental de Catalunya que integra totes les actuacions que en matèria de salut bucodental proveeix el Departament de Salut, fent
efectiu l’accés a la salut bucodental a través de mesures de prevenció, promoció, detecció i atenció en els àmbits que preveu aquesta Llei.
Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de l’Article 6 punt 2

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7, 8 o 9 anys. L’última cohort
tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta cohort
inicial compleixin 16 anys.
2. Constitueix la població destinatària del Programa d’Atenció Dental de Catalunya:
Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’Article 6 punt 2

2.1. Tota la població infantil fins als 14 anys d’edat
Esmena 36
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’Article 6 punt 2

2.2. Persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament. Inicialment es consideraran com
a tals:
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Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou epígraf 2.2.a) a l’Article 6

2.2.a) Les persones titulars o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
pel departament competent.
Esmena 38
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou epígraf 2.2.b) a l’Article 6

2.2.b) Els infants i adolescents tutelats per l’òrgan competent en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència.
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou epígraf 2.2.c) a l’Article 6

c) Els menors en centres educatius o terapèutics dependents del departament
competent en matèria d’execució penal i justícia juvenil.
Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou epígraf 2.2.d) a l’Article 6

d) Les persones per les quals la renda anual bruta de la unitat familiar sigui igual
o inferior a 1,3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Esmena 41
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou epígraf 2.2.e) a l’Article 6

e) Les persones que comptin amb un informe específic dels i les treballadors socials que acrediti la seva situació de vulnerabilitat social.
Esmena 42
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou 3 punt a l’Article 6 punt 2

2.3. Persones amb condicions sanitàries que suposin un risc per la seva situació
vital d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4 a l’Article 6 punt 2

2.4. La resta de la població a la qual progressivament s’estengui d’acord amb el
que preveu aquesta llei.
Esmena 44
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 6 punt 3

3. Tots els nens, nenes i joves compresos en els apartats anteriors tindran un
equip de salut bucodental de referència, dins dels serveis d’Atenció Primària, com a
responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucodental.
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Esmena 45
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 3 a l’Article 6

3. L’extensió del PAD a tota la població identificada als punts 2.1, 2.2 i 2.3 s’ha
de fer de manera incremental, en el termini màxim de cinc anys des de l’entrada en
vigor de la Llei.
La implantació progressiva posterior d’atenció a tota la resta de la població catalana haurà d’incloure com a mínim el manteniment de la cobertura definida en
l’Article 8 a les cohorts d’edat que finalitzin el PAD, i amb l’objectiu final d’una atenció de salut bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.
Esmena 46
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’Article 7

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
Esmena 47
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’Article 7 punt 1

1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en inclourà allò que estipuli la
normativa bàsica en matèria de cartera de serveis (RD 1030/2006 o normativa que
el pugui substituir), així com els tractaments que es determinin reglamentàriament
o per instruccions del Servei Català de la Salut, sempre tenint en compte les evidències científiques disponibles, com a mínim en els àmbits següents:
Esmena 48
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i modificació a l’Article 7 punt 1 epígraf a)

a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el
punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental
Comunitària. Revisions periòdiques pertinents pel diagnòstic, prevenció i promoció
de la salut oral.
Esmena 49
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i modificació a l’Article 7 punt 1 epígraf b)

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent,
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.
b) Higienes dentals i profilaxis periodontals
Esmena 50
GP de Catalunya en Comú Podem
Addició d’un nou epígraf b.bis) a l’Article 7 punt 1

b.bis) Tractaments conservadors i pulpars de la dentició afectada per càries o
malaltia periodontal.
Esmena 51
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’epígraf c) de l’Article 7 punt 1

c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup incís-caní de dents incisives i canines i de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la dentició permanent.
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Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i modificació de l’Article 7 punt 1 epígraf d)

d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb discapacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió,
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposicions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.
d) Tractaments protètics restauradors de la funció oral.
Esmena 53
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 7.2

2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al
PADI consistiran en:
a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.
b) Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, mares o tutors.
c) Segellat de fissures o fosses en les peces permanents.
d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’avaluarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es
procedirà a la seva obturació.
e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb
lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser reparades es realitzarà la seva exodòncia.
f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en dentició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la
correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 7.3

3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials següents:
a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que
afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb
anodòncia.
e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions
previstes en aquesta norma.
Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 8

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
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Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en
la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposicions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.
Esmena 56
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’Article 9

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
Esmena 57
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 9.1

1. Totes les persones beneficiàries del PAD, segons indicat en l’Article 6, tindran
un equip de salut bucodental de referència, dins dels Equips d’Atenció Primària,
com a responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucodental. Cada servei dels indicats en l’Article 7 serà prestat per les figures professionals
competents per la funció, incloent personal d’infermeria pediàtrica i pediatria, infermeria i medicina familiar i comunitària, higienista, odontòleg o estomatòleg. La
provisió dels serveis d’atenció dental [...]
Esmena 58
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió a l’Article 9.1

1. [...] La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran
els serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Centres d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut del SISCAT, tret que
l’equip de salut bucodental identifiqui la necessitat d’atenció en un altre nivell assistencial per una persona i tractament determinat.
Esmena 59
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 9.2

2. Les exigències de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards,
així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es garanteix la igualtat l’equitat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de
la procedència dels pacients de les persones i del seu lloc de residència al territori,
garantint allò que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat al final de l’Article 9.2

garantint allò que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors per
raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o circumstància.
Esmena 61
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 9.3

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors
per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o
circumstància.
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3. Els nens, nenes i joves que tinguin una diversitat funcional física o psíquica
que incideix en la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord
amb les disposicions especials que estableixi l’Oficina de Salut Bucodental del Servei Català de la Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.
Esmena 62
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per al PADICatalunya
Esmena 63
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 10.1

1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin
proveir els serveis d’Atenció Primària del SISCAT de tot el territori puguin proveir-se dels i les professionals estomatòlegs o odontòlegs i dels i les professionals de
suport precisos.
Esmena 64
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 10.2

2. Anualment el Servei Català de la Salut El Govern realitzarà una estimació estimacions periòdiques del nombre de professionals necessaris per a la cobertura del
programa i per a donar compliment a la seva implantació progressiva i, en funció
dels resultats, realitzarà una convocatòria pública les convocatòries públiques per a
cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o odontòlegs, i de
la resta de professionals de suport necessaris.
Esmena 65
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 11

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del PADI-Catalunya
La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut i el Servei
Català de la Salut, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè tots els centres escolars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la implantació i seguiment
del PADI així com en la translació de programes d’educació d’higiene bucodental i
de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a traslladar a les aules.
Esmena 66
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió del títol de l’Article 12

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida
d’informació i coordinació assistencial
Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 12.1

1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a
part integrant de la salut global de la persona, els serveis d’atenció primària i d’atenció especialitzada d’altres nivells assistencials habilitaran en les seves respectives
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històries clíniques un apartat on consti si l’infant o jove la persona està rebent els
serveis del PADI als quals té dret.
Esmena 68
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’article 12.2

2. Els professionals d’àmbit privat que prestin servei a pacients coberts atenció
dental a persones cobertes pel PADI facilitaran als pacients que assisteixin a les
mateixes un informe escrit detallant els diagnòstics i les tècniques i procediments
realitzats i ho introduiran a les respectives històries clíniques.
Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 12.3

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut
bucodental puguin comunicar també tota aquesta informació degudament anonimitzada a l’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental o altre òrgan competent,
especialment de tota aquella població infantil i juvenil que té dret als serveis públics
de PADI però hagi estat atesa pels serveis privats.
Esmena 70
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 12.bis

Article 12.bis. De la vigilància de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya.
Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis d’un punt 1

1. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els que
convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels mateixos, comptant amb la col·laboració dels col·legis professionals.
Esmena 72
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis d’un punt 2

2. El Govern complementarà la base de dades d’accés públic a través d’Internet
en la qual consten totes les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al
territori amb, almenys, les dades següents:
Esmena 73
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis punt 2, d’un epígraf a)

a) Identificació de les persones propietàries.
Esmena 74
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis punt 2, d’un epígraf b)

b) Nom i qualificació professional i número de col·legiat dels metges estomatòlegs i odontòlegs que desenvolupen la seva feina en les mateixes.
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Esmena 75
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis punt 2, d’un epígraf c)

c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
Esmena 76
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis punt 2, d’un epígraf d)

d) Nom i dades de la titulació dels higienistes que hi treballen.
Esmena 77
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Aritcle 12.bis punt 2, d’un epígraf e)

e) Horari d’obertura.
Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis punt 2, d’un epígraf f)

f) Informació, si s’escau, sobre els resultats de l’activitat inspectora feta al centre.
Esmena 79
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al nou Article 12.bis, de nou apartat final

Aquesta base de dades oferirà també informació pràctica, contactes o enllaços
sobre els drets i deures dels usuaris de serveis bucodentals, així com sobre les vies
per a denunciar incidències en un servei o casos de males praxis.
Esmena 80
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 13

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut de Salut
Bucodental
Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 13.1

1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària de Salut
Bucodental integrada en l’àrea sanitària del Servei Català de la Salut amb les següents funcions:
Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 13.1 epígraf a)

a) Impulsar conjuntament amb l’ASPCAT els estudis necessaris per conèixer
i monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, [...]
Esmena 83
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 13.1 epígraf a)

[...] de la població catalana, sent responsable dels sistemes d’informació de la mateixa a què es refereix l’article 5 així com dels sistemes de recollida d’informació a
què es refereix l’article 15. i les iniciatives de prevenció de patologia oral i promoció
de salut bucodental.
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Esmena 84
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’Article 13.1 epígraf b)

b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut bucodental responsabilitat del Servei Català de la Salut, entre ells el PADI i el servei de
salut bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.
Esmena 85
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’Article 13.1 epígraf c)

c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de persones amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants,
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.
Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 13.1 epígraf d)

d) Donar suport als responsables d’Ordenació i Regulació sanitària del Departament de Salut en vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació iRegulació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions
i activitats relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.
Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 13.1 epígraf f)

f) Vetllar pels drets de pacients la ciutadania en relació a l’atenció sanitària i
monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones pràctiques en l’atenció bucodental
prestada pel servei de salut bucodental i en els serveis especialitzats dependents del
Servei Català de la Salut, així com en les clíniques odontològiques privades. Aquestes funcions inclouran el seguiment de queixes i reclamacions.
Esmena 88
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 13.2

2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a
l’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental.
Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió a l’Article 13.3

3. L’Oficina Dental Comunitària de Salut Bucodental tindrà un òrgan professional col·legiat assessor en salut bucodental, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per professionals estomatòlegs i odontòlegs,
higienistes i equivalents del servei de salut bucodental, i cirurgians maxil·lofacials
del Servei Català de la Salut, així com professionals de medicina, infermeria, salut
pública, inspecció sanitària, treball social, educació i entitats socials. La seva composició i funcions s’han de determinar reglamentàriament.
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Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Article 13 de nou punt 4

4. El nomenament del Cap de l’Oficina de Salut Bucodental serà realitzat amb
procediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tramitació i resolució transparents del procés de selecció.
Esmena 91
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’Article 14

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb procediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tramitació i resolució transparents del procés de selecció.
Esmena 92
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del Capítol V

Capítol IV. Consell Assessor Dental
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes
de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població catalana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat,
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant
públics com privats.
b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i
incorporació a aquests de els últims avenços científics.
c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que
millorin la salut bucodental a Catalunya.
d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i
terapèutics.
e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions dentals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.
f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de salut pública bucodental.
3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.
4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel
titular de la Conselleria de Salut.
5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.
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Esmena 93
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la Disposició Addicional primera

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de població catalana
Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil
i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’atenció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.
Esmena 94
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la Disposició Addicional segona

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en situació de
vulnerabilitat
Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.
Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents,
previ diagnòstic:
– Curetatges i higiene dental complementàries a altres tractaments
– Tractament i obturació de càries
– Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder-se reparar es
realitzarà exodòncia.
– Pròtesis removibles quan així ho indiquin els i les professionals.
També s’atendrà en aquest servei d’atenció bucodental transitori per a la població adulta als grups de població amb necessitats sanitàries especials, segons criteris
sanitaris que reglamentàriament ha de fixar el Govern, per als col·lectius de persones amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants.
Esmena 95
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de la Disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera primera. Avaluació de la Llei
La Conselleria El Departament competent en matèria de Salut elaborarà i publicarà, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, un informe tant
sobre el grau d’implantació de la mateixa i del seu impacte en l’organització de l’Institut Català de la Salut i del Servei Català de la Salut dels centres del SISCAT, com
sobre l’atenció de salut bucodental a Catalunya. L’informe desglossarà el pressupost
dedicat a la seva implementació, desglossant explícitament aquell que s’hagi destinat a actuacions preventives. Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de
permetre avaluar amb regularitat l’aplicació i efectes de la present Llei.
Esmena 96
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de la Disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta segona. Difusió de la Llei
La Conselleria El Departament competent en Salut, en coordinació amb la Conselleria el Departament competent en Educació d’Ensenyament, habilitarà els me-
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canismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre els i les professionals sanitaris i educatius i entre la ciutadania en general.
Esmena 97
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una Disposició transitòria

Disposició transitòria.
Mentre no s’aprovi el Decret de desenvolupament reglamentari de la Llei, el Govern haurà de començar a garantir les cobertures previstes pel PAD-Catalunya com
a mínim a les persones indicades en els punts 2.1 i 2.2 de l’Article 6.
Esmena 98
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de la Disposició final primera punt 2

2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PADI-Catalunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar, per a
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6 prevista per a desplegar aquest servei.
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Marta Ribas Frías, portaveu
adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 57001)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
l’articulat de la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

Exposició de motius 2n paràgraf
Actualment , la càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la
càries i la malaltia periodontal, és significativa, malgrat que la seva prevenció hagi
estat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes de
salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de
serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en « atenció a la salut
bucodental »amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció exclusiva als
processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la població infantil, Programes d’Atenció Dental (PAD) que han estat implementats des
principis dels anys 90 en algunes comunitats autònomes.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Exposició de motius 3r paràgraf
D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la Llei General de Sanitat (1986), i dels principis informadors de concepció integral expressats
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a l’article 2 de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990), la salut bucodental
s’hauria d’incloure a les prestacions gratuïtes del SNS, que d’acord amb la cartera
de serveis bàsica, hauria d’incorporar les activitats sanitàries de promoció i prevenció de la salut necessàries per garantir-la.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

Exposició de motius 4t paràgraf
El fet que certes prestacions de salut bucodental no estiguin incloses en la cartera de prestacions pública ha comportat una afectació en la salut amb un clar biaix
de classe social, ja que sovint els serveis privats són inaccessibles per a població amb
privacions socioeconòmiques importants.
En població infantil, l’Enquesta de Salut Oral a Espanya 2015 mostra una variació de 8,9 a 17,9% de prevalença de càries actives en nenes i nens de 12 anys segons
nivell socioeconòmic alt o baix amb una variació de 8,9 a 17,9% en cas de dentició
permanent , i en les necessitats d’obturació complexa en població infantil de 6 anys
d’edat mostra una variació de 8,1 a 20,6% en dentició temporal en població infantil
de 6 anys d’edat. En població adulta, segons la mateixa enquesta, la prevalença de
càries actives varia del 31,5% al 50% segons nivell socioeconòmic alt o baix.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t.bis
No només és l’activitat assistencial la que influeix en la salut bucodental, sinó
que les activitats de prevenció i promoció de la salut tenen un alt impacte en la salut. Els estudis realitzats mostren que la prevalença d’hàbits saludables s’allunya de
les recomanacions i que aquests hàbits són més favorables quan els estudis materns
son universitaris. Per tant, cal considerar que no només l’accés a la prestació gratuïta dels serveis públics marca aquest biaix de classe social, sinó que també ho fan
altres variables com nivell d’estudis dels pares, tipus de dieta, hàbits personals com
raspallat de les dents, etc.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t.ter
D’acord amb dades de l’Organització Mundial de la Salut, les desigualtats en
matèria de salut bucodental són conseqüència d’un conjunt de factors biològics,
psicosocials, socicomportamentals, socials i polítics, la incidència dels quals determina les condicions socials de les persones al llarg de la seva vida.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 4t.quater
Les malalties bucodentals afecten a les classes socials més desafavorides, amb
menys recursos i afectades per circumstàncies que els vulnerabilitzen. Hi ha una relació evident entre la situació econòmica (ingressos, ocupació i nivell educatiu) i la prevalença i afectació de les malalties bucodentals, que es dóna al llarg de tota la vida
i afecta a totes les poblacions, tant de països amb ingressos baixos, mitjans o alts.
L’OMS considera que les desigualtats en matèria de salut bucodental són diferencies
injustes en les societats actuals, però evitables, que poden reduir-se mitjançant inFascicle segon
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tervencions de salut pública adreçades a pal·liar els efectes dels factors de risc més
comuns: fomentant una dieta equilibrada –baixa en sucres i potenciant la ingesta de
fruites i verdures–, la reducció del consum d’alcohol i tabac, promovent el raspallat
de les dents, etc. En definitiva amb polítiques actives de prevenció, promoció i atenció
a la salut bucodental de la població amb la finalitat de reduir la càrrega de les malalties dentals en generacions futures i a través de programes específics.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

Exposició de motius 5è paràgraf
L’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 assenyala que el 59% de la població adulta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. Pel que fa a la població
infantil, respecte la freqüència amb que habitualment es raspalla les dents, el 59,4% de
la població es raspalla com a mínim dos cops al dia (54,5% els nens i 64,6% les nenes).
La diferència més significativa s’observa entre nens amb mares amb estudis universitaris respecte nens amb mares amb estudis primaris. En el cas dels nens hi ha 7,2 punts
de diferència (57,1% i 49,9%, respectivament) i en el cas de les nenes 7,3 punts (65,9%
i 58,6%, respectivament).

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de
classe social més afavorida sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econòmic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis:
segons dades de la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest
percentatge s’incrementa sensiblement en les classes socials amb menys recursos
(passant del 4% al 22%), així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat
laboral (24%).
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Exposició de motius 6è paràgraf
Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció,
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, prestada a través dels
serveis públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població
amb necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil
a partir d’un Programa d’Atenció Dental (PAD). Alhora, disposa l’organització necessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i d’addició

Exposició de motius 7è paràgraf
Aquesta Llei consta de quatre capítols, tres disposicions addicionals , una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

Exposició de motius 8è paràgraf
El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte, finalitats i
àmbit d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en
matèria de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut
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bucodental de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents,
de la seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’informació sanitària de Catalunya.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Exposició de motius 9è paràgraf
L’objecte del capítol II és el Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya
(PADI - Catalunya) el públic objectiu destinatari, la seva regulació i les funcions que
s’han de prestar mitjançant el mateix.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Exposició de motius 10è paràgraf
És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com
a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI. És una decisió essencial en
la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada un dels nens,
nenes i joves dins del Programa.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Exposició de motius 11è paràgraf
El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en
matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordinació assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Exposició de motius 12è paràgraf
El capítol III tracta la provisió i coordinació en matèria de salut bucodental. La
provisió dels serveis, la planificació professional del servei per fer efectiva l’assistència a la salut bucodental, així com la participació d’altres ens per assolir una
coordinació integral entre diferents nivells assistencials.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Exposició de motius 13è paràgraf
El Capítol IV determina l’òrgan garant en matèria de salut com a responsable de
les polítiques públiques en matèria de salut bucodental, les seves funcions i les de coordinació i gestió. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut bucodental
de la població, articulant sistemes d’informació que incorporin les dades referents a
la salut bucodental, de la seva activitat i qualitat, que permetin fer-ne el seguiment
i integrar aquesta informació en el sistema general d’informació sanitària de Catalunya.
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Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius, el 15 bis
Tanmateix es fixa la disposició transitòria i la derogatòria.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i promoure l’accés equitatiu
als serveis d’atenció bucodental de provisió pública, del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 2. 1. Establir i, si escau, reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica de la salut oral i els sistemes d’informació que permetin conèixer els recursos
dentals públics i privats, així com la seva activitat i exercici, de manera que sigui
possible planificar, dissenyar, implantar i avaluar polítiques de salut pública oral,
així com orientar l’exercici de l’autoritat sanitària en aquesta matèria.
Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 2. 2. Impulsar la creació del Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.
Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 2. 3. Millorar l’accés a la cartera de serveis d’atenció bucodental pública
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles persones amb necessitats sanitàries especials o amb situació de vulnerabilitat.
Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 2. 4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental
del sistema sanitari integral d’utilització de Catalunya (SISCAT) per respondre més
efectivament a les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el punt 9 de l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar
assolint un sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions bàsiques de salut bucodental.
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Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i d’addició

Article 2. 6. Mantenir els instruments de monitoratge de les instal·lacions i les
activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Catalunya i garantir la
seguretat, qualitat, bones pràctiques, així com els drets de pacients i ciutadans en
relació amb tot tipus de serveis dentals mitjançant mecanismes d’ordenació i regulació
sanitària.
Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 2. 7. Fer ús de l’estructura i els mecanismes propis del Departament de
Salut, per tal de coordinar, assessorar, elaborar i gestionar les polítiques en matèria
de salut bucodental que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalunya en relació amb
la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.
Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Article 2. 8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.
Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Article 3. 1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de
salut bucodental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 3. 2. Les professions, els i les professionals i qualssevol altre dels treballadors i treballadores en actiu, que exerceixin en el camp de la salut bucodental,
tant del sector públic com del privat.
Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

Article 3. 3. Les clíniques dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses
i indústries en el camp de la salut bucodental l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial
de Catalunya.
Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Article 4. 4. Minimitzar l’impacte de les malalties d’origen oral en la salut general i en el desenvolupament psicosocial, emfatitzant la promoció de la salut oral.
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Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

Article 4. 7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés,
qualitat i seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit públic, així com la qualitat i seguretat de l’atenció bucodental en l’àmbit privat.
Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou apartat a l’article 4
Article 4. 8. Assumir la prevenció i la promoció com a eixos fonamentals de la
salut bucodental.
Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

De supressió de l’article 5
Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de
la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya.
1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb
la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats amb la
salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part integrant de la salut de les persones. Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en els
informes de salut de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre la seva
activitat, qualitat, accessibilitat, equitat i eficiència. El Govern de Catalunya ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordinació i gestió de les polítiques sanitàries,
especialment de l’Atenció Primària, les persones, els indicadors i dades necessàries per
a l’adequada execució, desenvolupament i monitorització dels serveis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.
2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels
mateixos.
3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les dades següents:
a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que
desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per denúncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també informació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de serveis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o
casos de males praxis.
Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya
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Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou article
Article 5bis. Objecte
Es crea el Programa d’Atenció Dental de Catalunya que integra totes les actuacions que en matèria de salut bucodental proveeix el Departament de Salut, fent
efectiu l’accés a la salut bucodental a través de mesures de prevenció, promoció, detecció i atenció en els àmbits que preveu aquesta Llei, d’acord amb el que es determini reglamentàriament, en base a allò que estipuli la normativa bàsica en matèria
de cartera de serveis i en base a les evidències científiques disponibles.
Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 6. Població destinatària
Constitueix la població destinatària del Programa d’Atenció Dental de Catalunya:
1. Tota la població infantil fins als 14 anys d’edat.
2. Persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social d’acord
amb el que s’estableixi reglamentàriament.
3. Persones amb condicions sanitàries que suposin un risc per la seva situació
vital d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
4. La resta de la població a la qual progressivament s’estengui d’acord amb el
que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei.
Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 7. Funcions del PAD
Les funcions del Programa d’Atenció Dental de Catalunya han de ser:
1. La promoció de la salut bucodental i la prevenció, mitjançant actuacions en
àmbit de salut bucodental:
a) Educació per a la salut en matèria d’alimentació i salut bucodental, acompanyada de l’ensinistrament en higiene bucodental.
b) Activitats preventives i de promoció de la salut, amb cribratges dels problemes
de salut bucodentals i/o malalties per la importància i repercussió que tenen entitats
nosològiques sobre la salut pública.
c) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la
correcta evolució clínica de la salut dental.
d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb discapacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió,
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació. d’acord amb les disposicions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.
Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 7. 2. L’atenció a la salut bucodental:
a) Revisions periòdiques.
b) Assistència i tractament de processos aguts odontològics entenent per tals els
processos infecciosos i/o inflamatoris que afecten a l’àrea bucodental, traumatismes
oseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’ar3.01.02. Proposicions de llei
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ticulació temporo-mandibular. Inclou consell bucodental, tractament farmacològic
de la patologia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor de la cavitat oral, revisió oral per la detecció precoç de lesions premalignes i, en el seu cas, biòpsia de lesions mucoses.
c) Procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que s’estimin convenients,
en el marc de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la dentició permanent.
d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’avaluarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es
procedirà a la seva obturació.
e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb
lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser reparades es realitzarà la seva exodòncia.
f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en dentició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la
correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Article 7. 3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials
següents:
a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que
afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb
anodòncia.
e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions
previstes en aquesta norma.
Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en
la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposicions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.
Esmena 39
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou capítol que inclourà els

articles 9, 10, 11 i 12

Capítol II.bis
Provisió i coordinació
Esmena 40
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-Catalunya.
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1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els
equips de l’Atenció Primària de l’ICS i l’atenció hospitalària del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 9. 2. Els requisits de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards, així com d’accessibilitat, seran establerts pel departament competent en
matèria de salut, garantint l’equitat en l’assistència sanitària bucodental, amb independència de la procedència de les persones i del seu lloc de residència al territori,
així com de la universalització de l’assistència sanitària, d’acord amb Llei 9/2017,
de 27 de juny.
Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

Article 9. 3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als
menors per raó de gènere, o de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o circumstància.
Esmena 43
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 10. Planificació professional
1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població d’acord
amb el que estableix aquesta Llei, el Govern ha de garantir la planificació i la conseqüent provisió al sistema sanitari, i especialment a l’àmbit de l’atenció primària,
del nombre i perfil adequat de professionals de la salut amb competències acreditades en l’àmbit de la promoció i de l’atenció a la salut bucodental, així com dels i les
professionals de suport precisos.
Esmena 44
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Es realitzarà una estimació del nombre de professionals necessaris per donar
cobertura al programa i per a donar compliment a la seva implantació progressiva
i es traslladarà a les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT) la necessitat d’aprovar una convocatòria pública per
a cobrir les places necessàries de nous professionals amb competències acreditades
en l’àmbit de la promoció i de l’atenció a la salut bucodental i de la resta de professionals de suport necessaris.
Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

Article 11. Col·laboració del departament competent en matèria d’educació als
objectius del PAD Catalunya
El departament competent en matèria de salut en coordinació amb el departament competent en matèria d’educació adoptaran les mesures necessàries perquè es
faci extensiu a tots els centres escolars la implementació i seguiment del PAD Catalunya en matèria de programes d’educació per a la salut bucodental (prevenció de
càries, desenvolupament dental infantil, recomanacions raspallat).
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Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, recollida
d’informació i coordinació de tots els serveis assistencials de forma integral
1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a
part integrant de la salut global de la persona, els diferents serveis assistencials indicaran en les seves respectives històries clíniques les exploracions, les proves i les
intervencions que rebi la persona en aquesta matèria.
Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Article 12. 2. Els usuaris tenen dret a disposar d’un informe escrit detallant els
diagnòstics i les tècniques i procediments realitzats, així com també constarà a les
respectives històries clíniques.
Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la salut
bucodental que hagin atès persones susceptibles de rebre assistència bucodental a
través dels serveis públics han de facilitar també tota aquesta informació a l’usuari.
Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Capítol III. Òrgan garant de les polítiques públiques en matèria de salut bucodental
Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

Article 13. El Departament de Salut, farà ús de la seva estructura i els mecanismes que li són propis, per tal de coordinar, assessorar, elaborar i gestionar les polítiques en matèria de salut bucodental amb les següents funcions:
a) Conèixer i monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, sent
responsable dels sistemes d’informació de la mateixa a què fa referència l’article 5
així com dels sistemes de recollida d’informació a què es refereix l’article 15.
b) Planificar, ordenar, supervisar i avaluar i gestionar els serveis de prevenció i
atenció a la salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) així com els protocols d’actuació del PAD i el servei de salut bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.
c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de persones amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants,
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.
d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació iRegulació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.
e) Vetllar perquè la publicitat i propaganda comercials en l’àmbit privat de la salut bucodental s’ajusti a criteris de veracitat pel que fa a la salut i per limitar tot allò
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que pugui constituir un perjudici per a aquesta, amb especial atenció a la protecció
de la salut de la població més vulnerable.
f) Vetllar pels drets de pacients i monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones
pràctiques en l’atenció bucodental prestada pel servei de salut bucodental i en els
serveis especialitzats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT).
h) Qualsevol altra que se li assigni reglamentàriament.
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a
l’Oficina Dental Comunitària.
3. L’Oficina Dental Comunitària tindrà un òrgan professional col·legiat assessor, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per
professionals estomatòlegs i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians
maxil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de
determinar reglamentàriament.
Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

De supressió
Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb procediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tramitació i resolució transparents del procés de selecció.
Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou article

Article 15. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental.
L’òrgan garant serà el responsable de la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la població i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
1. El Departament de Salut inclourà les dades relacionades amb la salut bucodental als informes oficials relacionats amb la salut i els serveis sanitaris, per ser la
salut oral part integrant de la salut de les persones. El Govern de Catalunya integrarà en tots els espais de coordinació i gestió de les polítiques sanitàries, especialment
a l’Atenció Primària, els indicadors i dades necessàries per a l’adequada execució,
desenvolupament i monitorització de l’atenció bucodental.
2. El Departament de Salut coordinarà la revisió, si escau, dels protocols existents en matèria de salut bucodental, i d’acord amb aquests elaborarà els que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels mateixos.
3. El Departament de Salut disposarà d’una base de dades integrada i adaptada
d’acord amb les dades que es requereixin segons la normativa vigent que regula el
registre de centres, serveis i establiments sanitaris en la qual s’inscriguin les clíniques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori.
Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Capítol IV. Consell Assessor Dental
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes
de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població catalana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat,
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seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant
públics com privats.
b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i
incorporació a aquests de els últims avenços científics.
c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que
millorin la salut bucodental a Catalunya.
d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i
terapèutics.
e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions dentals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.
f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de salut pública bucodental.
3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.
4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel
titular de la Conselleria de Salut.
5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.
Esmena 54
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de població catalana
Un cop finalitzada la implantació progressiva del Programa d’Atenció Dental de
Catalunya PAD a tota la població prevista en els epígrafs 1,2 i 3 de l’article 6, es
planificarà la implantació del mateix a tota la resta de la població catalana , de manera progressiva, amb l’objectiu final de procurar una atenció de salut bucodental bàsica universal, equitativa i gratuïta des dels serveis públics de salut.
Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Disposició addicional segona. Oficina dental per al desplegament de la Llei
Reglamentàriament, en el si del departament competent en matèria de salut, ha
d’implentar-se una Oficina dental per a fer el seguiment del desplegament d’aquesta Llei.
Esmena 56
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Disposició addicional tercera. Avaluació de la Llei
El departament competent en matèria de salut elaborarà i publicarà, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un informe tant sobre el grau
d’implantació de la mateixa i del seu impacte en l’organització del sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) com sobre l’atenció de salut
bucodental a Catalunya. Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de permetre avaluar amb regularitat l’aplicació i efectes de la present Llei.
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Esmena 57
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
El Departament de Salut, en coordinació amb el Departament d’Educació, habilitarà els mecanismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre
els i les professionals de la salut i l’educació i entre la ciutadania en general.
Esmena 58
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’una disposició transitòria
Disposició transitòria
Fins a l’entrada en vigor de la normativa que desplegui el Programa d’Atenció
Dental de Catalunya, aquest queda conformat, en referència a les persones menors
de 14 anys, pels serveis que inclou el programa «infància en salut» en matèria de salut bucodental i, per a les poblacions incloses en els epígrafs 2) i 3) de l’article 6, per
tot allò que disposi, en matèria de cartera bàsica de salut bucodental, el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera de serveis comuns
del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.
Esmena 59
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu
1. En el termini d’un any, des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Consell de
Govern ha de dictar un Decret que adapti el marc normatiu a les previsions d’aquesta Llei.
2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PAD Catalunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar-ne, per a
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6.
3. Es faculta el Govern i la Consellera o el Conseller competent en matèria de
salut per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució d’aquesta Llei.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57002)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de
creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (tram. 202-00040/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’article 1,

Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis
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d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i del Servei
Català de la Salut, per a incorporar progressivament totes les prestacions assistencials previstes dins la cartera pública de serveis.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 3, de l’article 2,

[...] per a població infantil i juvenil de 7 a 16 anys.
3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles
persones amb necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques
precàries.
4. Potenciar, reforçar i reorganitzar [...].
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 4, de l’article 2,

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut per respondre més efectivament a
les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes
en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el punt 9 de
l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar assolint un
sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions bàsiques de salut bucodental.
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 3,

1. Les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Salut que tinguin la residència habitual a Catalunya.
Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3, de l’article 3,

3. Les clíniques dentals, laboratoris dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses i indústries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb la salut bucodental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.
Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra b), de l’apartat 3, de l’article 5,

b) Identificació dels metges estomatòlegs, odontòlegs i higienistes dentals que desenvolupen la seva feina en les mateixes.
Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra c), de l’apartat 3, de l’article 5,

c) Identificació del seu responsable professional.
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Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra d), de l’apartat 3, de l’article 5,

[...] del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, [...].
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e), de l’apartat 3, de l’article 5,

e) Sancions fermes imposades al centre per denúncies o actuacions d’inspecció
d’ofici.
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 2, de l’article 6,

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7 o 8 o 9 anys. L’última cohort tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta
cohort inicial compleixin 16 anys.
Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 7,

a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el
punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental
Comunitària.
Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 7,

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent,
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.
Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 7,

a) Un Reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1, de l’article 9,

1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els
serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Centres
d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut.
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Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 3, de l’article 9,

[...] Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors
per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o
circumstància.
Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 10,

1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i
juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin
proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les professionals estomatòlegs o odontòlegs, higienistes dentals i dels i les professionals de suport precisos, així com dels mitjans necessaris.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2, de l’article 10,

[...] professionals de suport precisos.
2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de
professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment a
la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convocatòria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o
odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.
Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió del Capítol IV,

Capítol IV. Avaluació del servei de salut bucodental
Article 15. Avaluació del servei de salut bucodental
S’encomana a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya orientar i informar de tots els aspectes de la política de salut bucodental a Catalunya.
Específicament:
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població catalana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat,
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant
públics com privats.
b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i
incorporació a aquests de els últims avenços científics.
c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que
millorin la salut bucodental a Catalunya.
d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i
terapèutics.
e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions dentals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.
f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de salut pública bucodental.
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3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i experiència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.
4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel
titular de la Conselleria de Salut.
5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional primera,

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de població catalana
Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil
i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’atenció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.
Esmenes a l’exposició de motius de la proposició de llei del servei
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa
d’atenció dental infantil a Catalunya
Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del paràgraf tretzè de l’exposició de motius,

[...] en l’àmbit de la salut bucodental.
El Capítol IV encomana a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya les funcions a desenvolupar en l’àmbit de la salut bucodental i particularment
les referents a aquesta llei.
Les disposicions addicionals [...].
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos de protecció i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista
202-00069/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 58515 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 17.02.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Els grups i el subgrup sotasignants d’acord amb el que estableixen els articles
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos de
protecció i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 202-00069/12).
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Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar,
GP de Catalunya en Comú Podem, SP de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados
Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus; Carles
Riera Albert, representant SP CUP-CC

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 58403; 58426).
Pròrroga: 1 dia hàbil i última.
Finiment del termini: 20.02.2020; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57908; 58142; 58306).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la
corrupció
250-01111/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58143; 58307).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de
Lloret de Mar
250-01112/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57909; 58144; 58353).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57910; 58145; 58354).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la
situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58146; 58355).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències
i atenció primària a Premià de Mar
250-01115/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57911; 58148; 58356).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les
víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57912; 58147; 58357).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les
obres d’art
250-01117/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57913; 58151; 58358).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques
a l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57914; 58152; 58359).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57915; 58153; 58360).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la
Central de Balanços
250-01120/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58149; 58361).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la
Central de Resultats
250-01121/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58150; 58362).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57916; 58154; 58363).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

60

BOPC 547
19 de febrer de 2020

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de
la declaració de bé d’interès local de la central hidroelèctrica de
Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58155; 58364).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de
Cambrils
250-01124/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58156; 58365).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges
i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la
violència de gènere
250-01125/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58157; 58320).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les
accions de radicals separatistes
250-01126/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58158; 58321).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de
Cultura
250-01127/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58159; 58322).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions
en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les
llistes d’espera sanitàries
250-01128/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58160; 58323).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58161; 58324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58162; 58325).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la
pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58163; 58326).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58164; 58327).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i
la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57917; 58165; 58328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la
Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
250-01138/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58166; 58329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57918; 58167; 58330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57919; 58168; 58331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema
d’enviament d’alertes en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57920; 58169; 58332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58170; 58333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58171; 58334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola
Balandrau
250-01145/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57921; 58172; 58335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al
Valle de los Caídos
250-01146/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57922; 58173; 58336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58174; 58337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per
a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58175; 58338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als
centres educatius
250-01149/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58176; 58339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les
línies de P3 a Girona
250-01150/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58177; 58340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques
de Lleida
250-01151/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57923; 58178; 58341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57924; 58179; 58342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i
discriminació
250-01153/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58180; 58343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en
matèria de dret laboral
250-01154/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57925; 58181; 58344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
250-01155/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57926; 58182; 58345).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58183; 58346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57927; 58184; 58347).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
250-01158/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57928; 58185; 58348).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57929; 58186; 58349).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58187; 58350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58188; 58351).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

67

BOPC 547
19 de febrer de 2020

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra
la bretxa salarial
250-01162/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58189; 58352).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per
a cobrir les vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58190; 58313).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a
atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General
de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 58191; 58314).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de
Reus a Cambrils
250-01166/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57931; 58193; 58315).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports
acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57932; 58192; 58316).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57933; 58194; 58317).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57934; 58195; 58318).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57935; 58196; 58319).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió
territorial
302-00194/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 58434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial (tram. 300-00232/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Harmonitzar tots els instruments i programes aprovats pel Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat, com la comissió interdepartamental, l’agenda
rural o «país viu», i dotar-los de coherència i visió territorial, per lluitar contra la
despoblació del món rural.
2. Aprovar, en el termini de sis mesos, un pla que ha d’establir una estratègia
per al repte demogràfic especialment adreçat a les comarques d’obligada reactivació, que hauria d’afectar a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, Terres de l’Ebre,
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Priorat, Conca de Barberà i Ripollès, o aquelles del litoral, que per les seva especial
situació econòmica o social, necessitin un especial tractament.
3. Iniciar, en el marc d’aquest pla, un treball transversal de les diferents conselleries, que hauria d’abordar la governança, els drets i les oportunitats, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental.
4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de retallades, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb més dificultat
de cobertura.
5. Recuperar el pressupost del 2010 per garantir la cobertura de TIC’s arreu del
territori, especialment a les zones més aïllades o amb comunicacions més deficients.
6. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través de
l’Institut Català de Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, per tal de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders afectats per la
crisi de preus i per garantir la seva viabilitat.
7. Definir i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari d’inversions específic per a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, Terres de l’Ebre, Priorat, Conca
de Barberà, Baix Penedès i Ripollès, per tal de compensar les retallades de la inversió pública que s’han produït des del 2010.
8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries encaminades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, serveis d’ocupació,
habitatge...) d’aquelles comarques que reben població i que tenen altes taxes d’atur.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
302-00195/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 58640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 300-00233/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Sol·licitar un informe jurídic de cada resolució sancionadora de la CNMC
–o d’altres autoritats de la competència homòlogues d’abast europeu o autonòmic–
relativa a càrtels o altres infraccions de la competència, identificant si l’empresa o el
grup empresarial condemnat ha participat en processos públics de contractació amb
alguna Administració catalana i, si és el cas, determinar si s’han pogut sofrir danys
per la infracció de la competència i el possible abast de la indemnització exigible,
així com analitzar la viabilitat i els requisits de l’acció judicial de rescabalament per
danys i perjudicis.
2. Identificada l’afectació a l’Administració catalana i/o a algun dels seus organismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, establir de ma3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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nera obligatòria l’exigència de promoure accions de reclamació de danys i perjudicis, amb l’objectiu de rescabalar les finances públiques del mal causat.
3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la competència
i que hagin pogut generar algun mal per a l’Administració catalana quedin excloses
de qualsevol mena de contractació pública, establint per a això els canvis pertinents
en els plecs de les condicions de les contractacions públiques.
4. Establir els canvis pertinents en el plec de condicions de les contractacions
públiques, dins de l’àmbit competencial de Catalunya, per a excloure a les empreses
que hagin infringit el dret de la competència en qualsevol mena de contractació pública, havent estat això declarat per alguna autoritat de la competència.
5. Establir un control exhaustiu per a impedir que empreses sancionades per
«bid rigging» puguin beneficiar-se de contractes públics en licitacions posteriors, si
abans no han compensat íntegrament els danys causats.
6. Establir una política de tolerància zero cap als càrtels, apartant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tant en organismes de caràcter públics com
privats, a aquelles persones que actuïn o hagin actuat com a «facilitadores» amb
empreses que hagin contravingut el dret de la competència, en perjudici de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
7. Crear un registre públic d’empreses que, segons resolucions fermes d’autoritats
de la competència, hagin format part de càrtels en els quals l’Administració catalana
s’hagi vist damnificada, amb la finalitat de conèixer i identificar els sectors de major
afectació, i posant en guàrdia a altres administracions públiques.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector
agrícola
302-00196/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 58645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo
161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la
Interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (tram. 300-00238/12).
Moción

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Medidas contra el despoblamiento

1. Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de
l’Ebre y del medio rural en el marco de la comisión interdepartamental que lidere la
coordinación de los proyectos territoriales que afecten a varias consejerías.
2. Elaborar e incluir en los presupuestos de la Generalitat un Plan Específico de
Inversiones calendarizado para las comarcas de Terres de l’Ebre con el objeto de compensar los déficits de inversión pública y para mejorar su competitividad con otros territorios en cuanto a niveles de renta y de servicios.
3. Finalizar, antes del fin del año en curso, la red pública de muy alta capacidad
(fibra óptica) en todas las capitales de comarca que posibilite la implementación de
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la tecnología 5G en el mundo rural y continuar con el despliegue al resto de municipios, incluidos los micropueblos.
4. Impulsar medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio de
piedra seca y la necesidad de su preservación por su valor histórico, paisajístico y
por su potencial turístico.
5. Facilitar la atención personalizada en relación a la formación e itinerarios laborales, transporte, accesibilidad y servicios de proximidad, que garanticen la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia.
6. Impulsar un plan de mejora orientado a aumentar la proximidad a los servicios sanitarios y asistenciales básicos, garantizando un acceso equitativo en todo el
territorio a las pruebas diagnósticas y a las visitas médicas.
7. Fomentar medidas para que, a lo largo de las diferentes etapas educativas, el
alumnado del medio rural tenga facilidades de transporte, acceso a los centros, becas de formación y alojamiento, para garantizar las mismas oportunidades que a la
población urbana, de forma que la educación no sea un motivo más que favorezca
el despoblamiento rural, sino que ayude al establecimiento y fijación de las familias
más jóvenes.
8. Aumentar la frecuencia y horarios de trenes de cercanías entre las estaciones
de Terres de l’Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y Barcelona, así como
reclamar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios de larga distancia
tengan parada en la estación de l’Aldea-Amposta-Tortosa y la estación del Camp de
Tarragona.
9. Establecer incentivos fiscales y financieros que faciliten la actividad económica de las empresas, los autónomos y las cooperativas que se instalen en zonas rurales con riesgo de despoblamiento.
Protección del Delta del Ebro

10. Aprobar un Plan Director para la Protección del Delta del Ebro que incluya
las propuestas de actuación consensuadas desde el territorio por la Taula de Consens del Delta de l’Ebre e incorpore en los presupuestos de la Generalitat el coste de
dichas actuaciones plurianuales.
11. Potenciar la comunicación y coordinación entre las diferentes administraciones públicas para la mejor ejecución de las actuaciones y proyectos establecidos en
dicho Plan Director.
Sector primario de terres de l’Ebre

12. Optimizar la gestión del control de la cadena alimentaria de forma que el
consumidor final no vea incrementados los precios, pero el productor perciba un
precio en origen que le permita un incremento de su renta agraria.
13. Fomentar el consumo de productos locales y de proximidad poniendo en valor su calidad y garantizando el cumplimiento de las exigencias legislativas respecto
a etiquetado, trazabilidad y fraude alimentario.
14. Explorar la posibilidad de establecer beneficios fiscales en situaciones de crisis de precios.
15. Establecer mejoras en la estrategia para la erradicación del caracol-manzana
en base a la valoración de los resultados obtenidos durante los últimos cinco años e
iniciar un nuevo plan de ayudas para continuar con la estrategia de lucha contra la
plaga del caracol-manzana y su erradicación una vez finalizado el periodo de cinco
años vigente.
16. Priorizar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sènia como herramienta de
desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la competitividad de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes agricultores en el
territorio.
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17. Potenciar las ayudas a jóvenes agricultores con un mayor acompañamiento y
seguimiento de los proyectos empresariales con el objetivo de dar viabilidad y proyección futura de las explotaciones.
18. Redactar y aprobar el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Espacios
Agrarios para, entre otras posibilidades, poder elaborar el Planeamiento previsto en
dicha ley, los Planes Territoriales Sectoriales Agrarios Específicos de los territorios
que se consideran prioritarios, como es el caso de Terres de l’Ebre, y el Plan Territorial Sectorial Agrario de Cataluña.
Gestión forestal y prevención de incendios

19. Aumentar la inversión pública en instalaciones productoras de energía a partir de biomasa forestal y agrícola e incentivar la demanda de biomasa para usos
energéticos, incluido el sector industrial.
20. Fomentar la gestión forestal sostenible con el objetivo de reducir la superficie
boscosa no gestionada de Cataluña, así como la actividad del pastoreo, especialmente en aquellas zonas con mayor grado de abandono o riesgo de incendios.
21. Impulsar medidas de mejora de las infraestructuras relacionadas con la prevención y extinción de incendios forestales (accesos, puntos de suministro de agua,
vías de evacuación, etc.) y fomentar la mecanización, la innovación en maquinaria
y los trabajos forestales profesionalizados.
22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos territoriales
como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial relacionada con la
gestión forestal.
Palacio del Parlamento, 17 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado,
GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a
Catalunya
302-00197/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 58646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (tram. 300-00239/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en particular el
Departament de Cultura, a:
1. Crear un pla d’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de totes
les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres equipaments culturals.
2. Constituir tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració público-privada.
3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a tot
Catalunya.
4. Fer un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artístiques a tot Catalunya.
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5. Crear un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i que puguin estar
en el top-ten en qualitat i innovació de l’oferta cultural a informes prestigiosos com
Lo mejor de la Cultura del Observatorio de la Cultura.
6. Fer un pla per reactivar el sector editorial a Catalunya.
7. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una voluntat de confrontació ni partidista, sinó com a element integrador i que sigui accessible
a tothom independentment de la seva situació socioeconòmica.
8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar i fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la llengua oficial en
la qual es realitzin, català, occità o espanyol.
9. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a implementar mesures
correctores per tal de reequilibrar el lideratge de projectes entre dones i homes.
10. Incorporar persones expertes en perspectiva de gènere en les comissions que
valoren aquells projectes artístics o creatius que tenen el suport de diners públics
per tal d’alertar de continguts que serveixin per a perpetuar els estereotips sexistes.
11. Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, mesures de
projecció i reconeixement del Centre de Documentació Armand de Fluvià.
12. Dedicar, com a mínim, el 2% dels pressupostos al Departament de Cultura
per al 2020 i el 2021.
13. Constituir una taula sectorial per tal de crear un nou conveni de la Cultura
que millori les condicions laborals dels seus professionals.
14. Crear un Codi de Bones Pràctiques específic per al sector de la cultura que
pot tenir com a punt de partida el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública dels Serveis d’Atenció a les Persones.
15. Demanar la retirada immediata de la campanya «No em canviïs la llengua»,
atès que el profiling o actuació basada en l’aspecte físic és àmpliament rebutjat als
països de la Unió Europea –a la presentació de la campanya es parla de «trets físics»– i atès que no té en compte el dret a la llibertat d’expressió que caracteritza les
societats democràtiques.
16. Crear un pla per tal d’assolir que la producció audiovisual catalana representi, almenys, el 40% de la producció espanyola, tal com era el 2011.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència
climàtica i els nous projectes d’incineració de residus
302-00198/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 58647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus
(tram. 300-00234/12).
Moció

La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històricament, intensificar l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos
naturals per mantenir el creixement econòmic. Consumint més i més béns naturals,
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energies no renovables, matèria primera i generant una quantitat gairebé infinita
de residus. La civilització industrial capitalista, en la seva expansió planetària, ha
superat la capacitat de recuperació de la natura xocant amb els límits biofísics del
sistema Terra.
El model energètic renovable i distribuït ha de ser amb recursos renovables
de territori. La incineració de residus no pot formar part de la solució als reptes
energètics i climàtics que té plantejats Catalunya pels seus efectes a la salut humana i als ecosistemes causats per les emissions pròpies de tot procés de combustió.
Aquests efectes es produeixen tant per combustibles fòssils o per materials que avui
s’incineren com ara plàstics, gomes, fangs de depuradores, CDR, residus hospitalaris, NFU, purins, farines càrnies, residus de desballestament de vehicles, amb components tòxics, etc.
Així doncs, atès que la incineració de residus ocasiona a Catalunya emissions
significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH), cal considerar les orientacions i
objectius de la diferents normatives al respecte, com ara concretament:
– El recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC2018), que estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45%
l’any 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul·les l’any
2050.
– La UE, que estableix uns objectius de reducció dels GEH del 40% en relació
als generats l’any 1990.
– L’Acord de Govern de Declaració d’emergència climàtica de 14 de maig de
2019, que estableix, entre d’altres aspectes:
• La llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic planteja uns objectius de reducció dels GEH del 25% l’any 2020 I del 80% a l’any 2050, representa un punt d’inflexió i una resposta en aquest repte i adopta:
Declarar la situació d’emergència climàtica per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost. Amb
aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat assumeix els compromisos següents:
° Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i
major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
° Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles normes que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificultin combatre els efectes del canvi climàtic.
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs i la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de la nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos de Catalunya,
i que un cop sigui aprovada, serà la llei que establirà els objectius, les prioritats, les
estratègies i les eines per a prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos
de Catalunya. La prioritat d’aquesta Llei que prepara el Departament de Territori i
Sostenibilitat s’ha d’adreçar a un canvi de model profund de la producció, distribució i consum on la prevenció reguli eficaçment la producció i el mercat per garantir
que no s’ha de produir res que no sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i compostable i lliure de productes nocius pel medi i la salut, una veritable llei en la direcció
del Residu Zero.
Atès, els canvis normatius més restrictius per a la incineració de residus introduïts per la Directiva de Residus 2018/851/CE dins del paquet d’Economia Circular,
per la Directiva relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient 2019/904 i per la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018
sobre residus i energia, que marquen unes noves directrius on deixen clarament establerta l’obligació de les administracions de fer preferent la recuperació en termes de materials en la jerarquia ecològica dels residus i estableixen restriccions
a les tècniques d’incineració i coincineració dels residus.
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Especialment, la nova Directiva de Residus 2018/581/CE en el seu articulat motiva que a Catalunya la redacció de la nova llei transposi directament aquells aspectes
de la nova normativa que facilitin implementar amb fermesa les mesures per invertir el model actual de producció i consum insostenible, abandonar el model lineal
i anar en la direcció d’un model circular de producció, de gestió i recuperació dels
residus, que abandoni els tractaments de final de canonada. No es poden obviar especialment les disposicions innovadores que estableixen que ha d’haver-hi un canvi
en la jerarquia del tractament del residus, en el sentit que la valorització energètica
ja no es pot considerar com a valorització de residus:
1. Articles 3 i 11 bis. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la
UE. La valorització energètica ja no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus, inclosa la metanització i la crema de biomassa. Tampoc es
poden considerar recuperació els residus orgànics que s’obtenen a les plantes de
tractament mecànicbiològiques (anomenades Ecoparcs a Catalunya).
2. En tot els considerants i articulat: La prevenció, la recuperació i el reciclatge
de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administracions de
la UE.
En la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia s’exposa que hi ha un problema de sobrecapacitat en alguns estats membres i un risc
que alguns altres cometin els mateixos errors. Recomana als Estats deixar de donar
suport al W2E (incineració), establir o augmentar impostos i eliminar els subsidis.
Quan es tracta de països amb gran abocament, diu que la prioritat hauria de ser la
recollida separada. Remarca que en el cas dels estats que depenen fortament de la
incineració, haurien de pujar impostos, acabar amb el suport públic, desmantellar
les instal·lacions antigues i establir una moratòria per a les noves. Convé acollir-se
a la concentració en la recollida i reciclatge separats i no construir noves incineradores.
Brussel·les insta els països a deixar de finançar de fons europeus la incineració i
les infraestructures de tractament de final de canonada.
La Comissió Europea ha instat els estats membres a eliminar progressivament
el finançament públic per a la recuperació d’energia a partir de residus, en les
noves directrius sobre residus i energia. Segons el document, els països amb alta
capacitat d’incineració han de prohibir les noves instal·lacions mentre estan en servei les antigues instal·lacions. També se’ls recomana que introdueixi impostos més
alts per a la incineració per a processos ineficients i que eliminin els esquemes de
suport. Aquest no es el cas de Catalunya ja que el cost del cànon d’abocador és
el doble del cànon per incineració. Per ser coherents amb la Comissió, mentre no
s’abandoni la incineració com a tractament de final de canonada dels residus, el cost
d’abocament i d’incineració hauria de tenir el mateix import, i augmentar el cost
del cànon fins arribar a la mitjana europea de 130-150€/tona. La recaptació s’hauria
de dedicar prioritàriament a prevenció, recollida de FORM i en infraestructures de
compostatge.
Avui es requereix un canvi de model i d’enfocament de la Llei encaminada a la
Prevenció i resoldre l’augment d’un 13,5% els darrers anys dels residus municipals i
l’estancament dels resultats molt insuficients de la recollida selectiva que provoquen
el manteniment d’una quantitat de residus amb destinació al tractament de «resta»
i de tractament de final de canonada de vora del 65%. La comunitat científica i persones reconegudes expertes en salut pública, així com la pròpia UE, han reconegut
i denunciat, des de fa anys, els efectes adversos a la salut i al medi de la crema de
residus.
Atès, que a Catalunya actualment s’estan presentant projectes i iniciatives per a
la crema de residus en noves instal·lacions d’incineració o l’ampliació de crema de
residus i CDRs en les fàbriques de ciment (de manera que s’incentiva que s’estalviïn
de pagar el total de drets d’emissió).
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Atès el vincle entre emergència climàtica i el «tractament» dels residus per mitjà de la incineració, cal prendre decisions clares i operatives en aquesta matèria per
reduir l’impacte de la crema de residus al nostre medi atmosfèric, en concordança
amb la normativa vigent específica i les noves orientacions de la UE.
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aplicat per raons similars altres moratòries, fonamentades pel fet que
«mentre no s’ordena tot el sector» cal procedir a suspendre o congelar la tramitació
de noves llicencies i suspendre les que estant en curs, com és el cas de la moratòria
efectuada en el PDU dels càmpings, o en el cas dels sectors urbanístics insostenibles
al Pirineu i a la Costa Brava.
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d’incineració de
residus urbans i industrials, utilitzant l’instrument legislatiu que es consideri adient:
Decret, Llei d’acompanyament dels pressupostos, modificació de la planificació sectorial en matèria de residus, etc. Alhora dictar la suspensió de qualsevol tramitació
actual en curs, fins que no s’arribin a assolir els objectius de la UE de reduir el 40%
els GEH l’any 2030 en relació al generat al 2019 i els objectius de la Llei Catalana
de Canvi climàtic per l’any 2050, així com el compliment dels objectius europeus
en matèria de generació de residus, els quals fan prevaldre la reducció, la reutilització i el reciclatge, en un marc d’economia circular on la incineració queda exclosa.
2. Establir una moratòria a totes les autoritzacions a les ampliacions de la tipologia o quantitats de residus i de CDRs amb destinació a les fàbriques de ciment o
d’altres activitats que cremin residus com a substituts d’altres combustibles.
3. Que la nova Llei de Prevenció de Residus i l’ús eficient dels recursos insti a la
redacció d’un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents, en
el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels
centres d’internament per a estrangers
302-00199/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 58648 i 58739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d’internament
per a estrangers (tram. 300-00235/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que els centres d’internament per a estrangers (CIEs) són una expressió de racisme institucional i estructural, i insta al
Govern de la Generalitat a traslladar a les institucions que en són responsables la
necessitat que els tanquin; especialment el que tenim a Catalunya, situat al barri de
la Zona Franca de Barcelona, recollint així la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada en múltiples ocasions a través de plenaris municipals i del propi Parlament de Catalunya, entre altres.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que el canvi de criteri del Tribunal d’Estrasburg sobre les devolucions en calent és greu i amb conseqüències inabastables
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pels drets humans, i es referma en el seu rebuig d’aquesta pràctica i considera imprescindible que l’Estat l’aturi.
3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les recents actuacions policials que, sota l’excusa de combatre el crim, s’acaben traduint en detencions
de persones en situació irregular que no han comès cap delicte, obrint-los la porta a
possibles deportacions.
4. El Parlament de Catalunya creu que les dades de la campanya «Pareu de parar-me» sobre identificacions discriminatòries per perfilació ètnica o origen geogràfic
són preocupants, per això insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar protocols
per evitar la perfilació ètnica, així com a obrir procediments per a denunciar aquests
casos i mecanismes efectius per a corregir-los quan es produeixin.
5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d’Estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, que
abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada, per tal d’establir
una diagnosi compartida sobre quines mesures cal prendre per a evitar qualsevol
discriminació racial en una àrea tan sensible com es la gestió de la seguretat, tant
pública, com privada.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre la resposta del Sistema d’Emergències
Mèdiques després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa
Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00694/12
SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 55807).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.02.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació
Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica davant la Comissió de
Salut perquè informi sobre el suport i acompanyament a persones
amb càncer i a llurs familiars
356-00711/12
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 57109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.02.2020.
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