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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PERSONAL SANITARI (tram.
302-00133/13).
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
En relació a la plantilla:
1. Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les
especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o
medicina familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les
jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació,
permisos i baixes per malaltia als centres públics i resoldre la greu
problemàtica de falta de personal sanitari, tal com es va acordar al punt 3 de la
Moció 64/XIV.
Aprovat: 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 11
abstencions (Vox)
2. Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats
demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles
estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del
personal que es jubilarà els propers anys.
S’accepta esmena 2 del GP PSC-Units
3. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària
vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i d’habitatge, així
com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera professional als residents
d’aquesta especialitat.
Transacció amb esmenes 3 del GP PSC-Units, i 1 dels GP ERC i GP JxCat
Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)

En relació a les condicions laborals
4. Equiparar les condicions laborals i salarials de to.t el personal sanitari del Sistema
públic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual treballen,
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les a les condicions dels països europeus de l’entorn, de manera que s’eliminin totes
les diferències que existeixen entre professionals que duen a terme les mateixes
funcions abans que finalitzi el present 2022.
S’accepta esmena 4 del GP PSC-Units
Aprovat: 64 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 1 vot en contra (un
diputat de JxCat) i 63 abstencions (ERC i JxCat)
5. Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de
professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb
les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres
públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció
64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè les
professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida laboral i
personal dignament.
Transacció amb esmena 3 del GP ERC i GP JxCat
Aprovat: 117 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 11
vots en contra (Vox)
6. Revertir la retallada salarial aplicada mitjançant el Decret Llei 3/2010 del salari del
personal sanitari públic i eliminar l'actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO)
convertint aquest complement en una paga extraordinària fixa i no avaluable que sigui
percebuda per totes les professionals de manera equitativa, al llarg del present 2022.
S’accepta esmena 4 del GP ECP
Rebutjat 17 vots a favor (CUP i ECP), 66 vots en contra (ERC, JxCat i PPC) i
45 abstencions (PSC-Units, Vox i Cs)
7. Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmiques i
socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual
càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolupar les
capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el
conseqüent reconeixement econòmic.
S’accepta esmena 6 del GP PSC-Units
Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)

8. Rebaixar l'edat de jubilació per al personal sanitari públic, a causa de la penositat,
perillositat i toxicitat de les condicions de treball, tal com preveu la Llei General de la
Seguretat Social, al llarg del present 2022.
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S’accepta esmena 3 del GP ECP
Rebutjat 17 vots a favor (CUP i ECP), 95 vots en contra (PSC-Units, ERC,
JxCat, i PPC) i 16 abstencions (Vox i Cs)
En relació al model sanitari
9. Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el
veritable fonament del sistema sanitari públic:
a) Destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la partida
de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de
la salut.
Transacció amb esmenes 8 del GP PSC-Units, i 6 dels GP ERC i GP JxCat
Aprovat 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i PPC) i 5
abstencions (Cs)
b) Possibilitant la gestió directa de les llistes d’espera i agendes d’especialistes
d’hospital, és a dir, l’accessibilitat d’hores per programar des d’Atenció Primària,
tant proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos.
Rebutjat: 18 vots a favor (CUP, ECP i PPC), 194 vots en contra (PSC-Units,
ERC, JxCat i Vox) i 5 abstencions (Cs)
c) Eliminar les tasques burocràtiques que han de realitzar les professionals
sobrecarregant-les de feina, reduint-les a les mínimes imprescindibles en el
termini de 4 mesos.
Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor)
d) Elaborar en el termini de 2 mesos un pla de recuperació de serveis i
especialistes perduts als CAP en el marc de la pandèmia arreu del terri-tori, el
qual es pugui desplegar al llarg del 2022 en consonància amb el punt 5 aprovat
a la Moció 64/XIV. Aturar els processos de concentració de l’atenció pediàtrica
de municipis com Sabadell o comarques com el Maresme o l’Anoia, ja que a la
pràctica suposen una pèrdua del servei i empenyen els usuaris a les mútues
privades.
S’accepta esmena 4 del GP ECP
Rebutjat: 53 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 64 vots en contra
(ERC i JxCat) i 11 abstencions (Vox)
10. Avançar cap a un model sanitari de titularitat i gestió pública garantint que els
centres en els quals finalitzin o que ja hagin finalitzat les concessions o concursos
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passin a ser gestionats per l’ICS, a partir del present 2022, per tal d’acabar amb el
classisme i greuges que es generen entre les usuàries i les treballadores.
Rebutjat: 17 vots a favor (CUP i ECP) i 111 vots en contra (PSC-Units, ERC,
JxCat, Vox, Cs i PPC)
11. Possibilitar que les representants de les professionals sanitàries negociïn les
condicions laborals directament amb el CatSalut, mentre no es garanteixi un únic
conveni per al conjunt del personal sanitari dels centres de salut públics, mitjançant
una Taula permanent de diàleg professional a tres bandes (CatSalut, sindicats i
organitzacions sanitàries), en el termini de 2 mesos.
Rebutjat: 48 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i PPC), 75 vots en contra (ERC,
JxCat i Vox) i 5 abstencions (Cs)
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