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2. Insta el Govern a impulsar un pacte per la transformació i modernització de la 
Formació Professional amb agents econòmics i socials, representants d'institucions i del 
territori, i persones expertes per dimensionar correctament l'oferta pública de FP i 
adaptar-la a les necessitats sectorials i territorials i a la demanda formativa de la 
ciutadania, per reforçar l'orientació i millorar i agilitzar el procés de preinscripció, i per 
fer una correcta prospecció i planificació, amb l'objectiu d'oferir una formació de 
qualitat, actualitzada i vinculada a sectors emergents, a totes les persones al llarg de 
la seva vida, sense exclusions; i contemplar els recursos necessaris per l'execució 
d'aquest pacte. 

Proposta de resolució 9 
Enfortir l'atenció primària 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Destinar el 25% del pressupost de Salut a l'Atenció Primària i Comunitària, d'acord 
amb les recomanacions de l'OMS i determinar, a partir d'un ampli acord, com es 
comptabilitza aquest 25% i quins són els conceptes que hi quedin integrats i quins no. 

2. Introduir en els criteris de distribució de recursos a les Àrees Bàsiques de Salut els 
determinants socials i territorials que permetin una atenció assistencial equitativa. 

3. Establir, com a prioritat, que els ciutadans i ciutadanes han de poder ser atesos en 
el seu Centre d'Atenció Primària en 48 hores, prioritzant les visites presencials i establint 
que l'ús de sistemes d'informació i atenció no presencial atengui la bretxa digital. 

4. Reobrir i recuperar els horaris i serveis assistencials dels centres d'atenció primària i 
consultoris, que a tot el territori van veure reduïts, quan no tancats, els serveis arran 
de la pandèmia de la COVID-19. 

5. Garantir l'autonomia de gestió dels equips d'atenció primària, de manera que des de 
la direcció dels equips i serveis i de les xarxes d'atenció primària es pugui decidir com 
s'organitza cada equip i territori per portar a terme els diferents processos assistencials, 
amb control de la pròpia agenda i l'accés a l'agenda d'especialitats. 

6. Elaborar un Pla per a incrementar paulatinament la dotació de professionals per donar 
respostes a les necessitats de la població i que permeti millorar les condicions de treballs 
dels i les professionals. 

Proposta de resolució 10 
Una Catalunya en permanent llista d'espera 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar un Pla de Xoc per abordar les llistes d'espera NO-COVID, tant de primeres 
visites a especialistes, diagnòstiques i quirúrgiques, reduint el temps mitjà d'espera. 

2. Determinar el nombre de reconsultes que es generen a l'atenció primària, així com 
als serveis d'urgències, fent un estudi sobre l'impacte de les llistes d'espera en el 
sistema sanitari català. 

http://www.parlament.cat/


 
 
 

 premsa@parlament.cat     www.parlament.cat     933 046 610   

 @parlament.cat 

3. Establir un temps d'espera garantit per tots els procediments assistencials, corregint 
les iniquitats territorials. El temps d'espera ha de computar des de que el facultatiu de 
primària fa la derivació als serveis especialitzats. 

4. Reduir el temps d'espera per a obtenir un certificat de reconeixement de grau de 
discapacitat, que passi dels dotze mesos actuals a dos mesos, revisant els tràmits 
administratius actuals. 

5. Presentar, en termini de tres mesos, d'un Pla de Xoc per a reduir progressivament 
els terminis per rebre una prestació per dependència, que passi dels 580 dies de mitjana 
actual, als 180 dies que marca la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

6. Reduir el temps d'espera per a obtenir un certificat de reconeixement de grau de 
discapacitat, que passi dels dotze mesos de mitjana mensual actuals a dos mesos, 
revisant els tràmits administratius actuals. 

7. Reduir el temps d'espera per a obtenir una pensió no contributiva per jubilació, que 
passi dels 300 dies de mitjana mensual actuals a 30, revisant els tràmits administratius 
actuals. 

8. Reduir el temps d'espera per a obtenir una pensió no contributiva per invalidesa, que 
passi dels 161 dies de mitjana mensual actuals a 80, revisant els tràmits administratius 
actuals. 

Proposta de resolució 11 
Lluitar contra les ocupacions 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu rebuig a l'increment d'ocupacions que s'està donant de manera 
generalitzada a tota Catalunya i que estan generant inseguretat ciutadana i conflictes 
de convivència. 

2. Insta el Govern a garantir una resposta ràpida al fenomen creixent de les ocupacions 
d'habitatges, que tingui per objecte reduir el temps de la resposta policial entre la 
presentació de la denúncia o el coneixement del fet delictiu i la primera intervenció 
policial. 

3. Insta el Govern a garantir l'eficàcia de l'actuació policial, revisant i, si s'escau, 
modificant els protocols de coordinació amb les policies locals. 

4. Insta el Govern a elaborar un pla de xoc per lluitar de manera eficient contra les màfies 
especialitzades en l'ocupació d'habitatges, i presentar les mesures previstes davant la 
Comissió d'Interior del Parlament en el termini d'un mes. 

Proposta de resolució 12 
Seguretat viària 

Davant el preocupant increment de la sinistralitat i de la mortalitat a les carreteres 
catalanes registrat aquest any, el Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure 
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