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A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb
el text següent:
Exposició de motius

Des de la seva creació allà per l’any 1992, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI) ha anat assumint progressivament les tècniques de diagnòstic per la imatge requerides, fins a la data, dins de l’Institut Català de la Salut (ICS). Principalment,
aquelles tècniques diagnòstiques d’última generació com són les exploracions de
tomografia axial computada «TAC», Ressonància Magnètica «RM», i exploracions
vasculars «Divas», és a dir, aquelles tributàries de generar major rendibilitat econòmica.
Des del naixement d’aquesta empresa, els recursos i infraestructures dels serveis
propis de l’ICS han anat minvant. En els Serveis de diagnòstic per la imatge (SDPI)
que seguien sent gestionats directament per l’ICS, no s’ha fet cap inversió ni s’han
aplicat desenvolupaments tecnològics, amb la lògica conseqüència de portar-los a
uns nivells gairebé obsolets, situació que ara permet dir que tenen grans carències
les quals es vol atribuir a la seva gestió pública
La pretensió actual del traspàs de les competències de gestió pública a gestió
privada o quasi privada, no té altre finalitat que, convertir la sanitat en una activitat econòmica més i, per tant, amb finalitats lucratives. La manca de transparència
amb que es porten a terme totes aquestes actuacions i projectes, permet pensar que
l’anunciat traspàs de competències es relaciona amb l’intent de crear un ens «partenariat» entre l’ICS i l’IDI i, més concretament, la intenció de crear un consorci amb
participació privada. Hi ha estudis acreditats que sostenen que la fórmula institucional dels partenariats públic-privats de salut pot facilitar la innovació en els diferents projectes conjunts però un aspecte molt negatiu és que aquestes relacions fan
augmentar els costos així com disminuir el control públic dels processos. Tot això
no redunda en un millor servei al ciutadà, que hauria de ser el màxim beneficiari de
qualsevol acció de millora i, pel contrari, permet defugir els controls administratius
en un àmbit tant sensible com el sanitari.
Considerem tots aquests projectes de fusió, col·laboració, traspàs, aliances... com
una privatització encoberta dels serveis públics de diagnòstic per la imatge, ja que
suposen la incorporació als SDPI de capital privat, amb ànim de lucre, amb totes
les conseqüències i repercussions administratives i socials que això comporta per la
Sanitat Pública de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Paralitzar de forma immediata el traspàs de competències dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge de l’Institut Català de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge.
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2. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que tots els Serveis d’Imatge que
operen per l’Institut Català de la Salut, pertanyin o no a l’ICS, passin a ser gestionats
directament per l’Institut Català de la Salut.
3. Augmentar la inversió, per part de l’ICS, en tecnologia d’Imatge per al Diagnòstic, de la mateixa forma i proporció que ho està fent en qualsevol altre disciplina,
tecnologia o activitat sanitària.
4. Mantenir la titularitat pública de tots els Serveis de Diagnòstic per la Imatge
que presten serveis per l’Institut Català de la Salut, evitant que aquesta activitat pugui ser facilitadora o generadora de lucre per qualsevol ens o entitat privada.
5. Garantir el sistema d’accés, retribucions i condicions laborals equitatives per
tots els professionals dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge que presten serveis
per l’Institut Català de la Salut, impedint que qualsevol modificació organitzativa
suposi canvis en la vinculació i en els drets laborals adquirits.
Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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