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9. Desplegar els recursos i eines per atendre la salut i el benestar de l'alumnat, 
concretament enfortir les eines perquè els centres educatius puguin desenvolupar una 
bona atenció i prevenció de la salut mental de l'alumnat, i enfortir el model de prevenció 
i atenció a les violències, potenciant les línies d'acció i denúncia dirigides a l'alumnat 
per tal que aquest sigui coneixedor de tots els serveis i recursos que té a la seva 
disposició. 

10. Continuar treballant per facilitar els recursos materials per fer front a la bretxa 
digital de l'alumnat, per garantir la igualtat d'oportunitats i una bona competència digital 
a través dels aprenentatges i l'experiència. I seguir treballant per evitar l'abandonament 
escolar i formatiu amb totes les eines, com per exemple el Pla STEMcat entre d'altres. 

Proposta de resolució 6 
Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesó social, reduir desigualtats i generar 
valor 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Negociar i acordar el Pacte Nacional de Salut amb la participació de partits, 
institucions sanitàries, administracions, organitzacions socials i professionals i societat 
civil amb majors necessitats, que permeti avançar en un sistema de finançament del 
sistema nacional de salut suficient i sostenible i garantint el desplegament d'un sistema 
de salut més resolutiu, en xarxa i equitat territorial arreu del país. 

2. Enfortir i transformar l'atenció a la salut mental, especialment, en l'àmbit infanto-
juvenil i assegurant la perspectiva de gènere, per tal que els serveis s'orientin més a la 
prevenció i siguin més proactius, accessibles i resolutius, bàsicament desenvolupant les 
següents accions: 

a. Portar a terme la reconversió de l'hospitalització de llarga estada psiquiàtrica, 
avançant cap a un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els suports 
comunitaris. 

b. Incrementar les places d'hospitalització de dia i completar el desplegament d'equips 
domiciliari intensiu i d'hospitalització a domicili en el conjunt del territori. 

c. Continuar desplegant el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de Catalunya. 

d. Seguir el desplegament del programa d'atenció a la crisi per a joves i adolescents i 
dels equips guia per a l'atenció a casos d'alta complexitat. 

e. Adaptar el model de col·laboració entre la xarxa de salut mental i l'atenció primària 
de salut per tal que sigui més accessible i resolutiva. 

3. Continuar en l'elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental, tenint en la Taula del 
Pacte Nacional de Salut Mental la referència com a principal instrument de participació, 
intercanvi de coneixement, coordinació i d'assessorament. 

4. Reforçar el sistema de salut, i especialment, l'Atenció Primària: 

a. Seguir treballant per destinar, de forma progressiva, el 25% del pressupost de salut 
a l'atenció primària perquè es mantingui com un dels pilars del sistema. 
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b. Reforçar l'autonomia d'organització dels equips d'atenció primària. 

c. Avançar en la desburocratització de l'atenció primària. estenent la preinscripció de la 
baixa laboral en els hospitals de la resta del territori de Catalunya. 

d. Continuar incorporant nous perfils professionals als equips d'atenció primària: acabar 
de desplegar els dietistes-nutricionistes, i incorporant els fisioterapeutes, higienistes 
dentals tenint en compte en el seu desplegament l'indicador social compost o l'índex de 
privació. 

5. Accelerar la innovació i transformació del sistema de salut: 

a. A través dels fons europeus i el desplegament del nou Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut 2022-2027. 

b. Presentar una nova llei d'addiccions comportamentals i joc patològic. 

c. Redefinir i desplegar de manera efectiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya 
incrementant el seu pressupost. 

6. Millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris: 

a. En l'entorn de negociació de tot el sector sanitari, previst al llarg d'aquest 2022 i en 
el marc de l'ICS portar a terme els processos de nomenaments que permetin estabilitzar 
la plantilla per tal d'arribar a un 8% de temporalitat. 

b. Continuar impulsant el Fòrum de Diàleg Professional, especialment en els àmbits de: 
la planificació professional, la formació sanitària especialitzada, la formació continuada, 
les competències digitals dels i les professionals, el desenvolupament professional 
continu i les polítiques de captació i retenció de talent, amb visió territorial. 

c. Treballar per aconseguir els recursos del govern per millorar les condicions 
retributives del personal sanitari amb l'horitzó d'igualar-les a la mitjana de la Unió 
Europea i avançar en l'harmonització de les condicions laborals entre els treballadors i 
les treballadores que realitzen una mateixa tasca però per a diferents prestadors i, per 
tant, garantint una harmonització laboral per als diferents sectors. 

d. Facilitar l'adquisició del nivell C1 de català al personal sanitari i fomentar l'ús del 
català en les actuacions sanitàries com a llengua del país, però també com a part del 
procés terapèutic. 

7. Promoure l'atenció a la salut sexual i reproductiva, amb equitat territorial en l'accés 
a les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVEs) desplegant el nou Protocol i 
impulsant un Pla de millora a l'accés als mètodes anticonceptius per reduir les barreres 
socioeconòmiques per a l'accés a mètodes anticonceptius de llarga durada avançant cap 
a la gratuïtat universal. 

8. Recuperar l'activitat assistencial tant diagnòstica com quirúrgica endarrerida per 
haver de fer front a la pandèmia i mantenir l'abordatge de la pandèmia. 

9. Instar el Govern de l'Estat a: 

a. Traspassar immediat dels edificis i els equipaments afectes a finalitats d'assistència 
sanitària i de serveis socials. 
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b. Modificar la normativa en relació a l'Impost sobre Béns Immobles a fi que els centres 
sanitaris públics siguin exempts d'aplicació d'aquest impost de la mateixa forma que ho 
són els afectes a la seguretat ciutadana, als serveis educatius i penitenciaris, així com 
els de l'Estat afectes a la defensa nacional. 

c. Realitzar l'aportació a les comunitats autònomes dels recursos addicionals necessaris 
per compensar el cost dels nous medicaments autoritzats amb un elevat impacte 
pressupostari. 

d. Realitzar les mesures necessàries per a solucionar el dèficit de professionals, tan a 
nivell de formació professional de la família sanitària, com a nivell de grau, o de formació 
especialitzada. 

10. Establir polítiques i programes destinats a l'enfortiment de l'Esport i de l'Activitat 
física com a base per a una millor salut integral. Integració amb més intensitat, en les 
polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l'activitat física , donant el suport 
jurídic, organitzatiu i logístic adequat, fent servir la llengua catalana en la seva 
comunicació i promoció. 

a. Donar suport als municipis i a entitats esportives d'interès públic en l'ampliació i 
renovació del part d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un model 
d'instal·lació sostenible, i treballar per l'organització d'esdeveniments esportius dirigits 
cap a un model de zero residus i sostenibles. 

b. Impulsar l'esport femení, millorant-ne el finançament, la seva visibilització i prestigi 
per tal d'avançar cap a l'equitat real entre homes i dones en les competicions, juntes 
directives i òrgans de decisió de les federacions. 

Proposta de resolució 7 
Per a la promoció de l'autonomia personal, les polítiques comunitàries i la garantia del 
benestar de les persones 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Reduir les llistes d'espera dels serveis d'atenció a les persones: 

a. Incrementar les places residencials i d'atenció diürna tant per a gent gran com per a 
persones amb discapacitat. 

b. Incrementar i millorar, amb el món local, els Serveis d'Atenció a Domicili i la 
Teleassistència amb la voluntat que els ciutadans puguin desenvolupar el seu projecte 
de vida en un entorn familiar afavorint l'autonomia personal al llarg del cicle de la vida, 
la prevenció i l'acció comunitària. 

c. Treballar en el desplegament de la normativa de l'Assistent Personal per garantir el 
dret a l'autonomia de les persones amb discapacitat i potenciar la prevenció i el suport 
dins de l'àmbit domiciliari i les ABVD. 

d. Impulsar el desplegament del Servei d'atenció integral en l'àmbit rural (SAIAR) per 
tal d'atendre les necessitat assistencials de la gent gran afavorint l'envelliment actiu en 
el seu entorn rural habitual, tot facilitant-los els serveis assistencials a domicili o en 
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