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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 DEL PSC SOBRE LA PRECARIETAT LABORAL I LA 

CONCILIACIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Vetllar per adequar, en tot moment i de manera sostenible, l'estructura de 

les plantilles de les entitats públiques de la Generalitat del sector salut a les 

necessitats de la ciutadania. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 1 DE JxSí 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 
 

 

2. D'acord amb el Pla de garantia de l'estabilitat laboral, adoptar mesures urgents 

durant el 2017 per tal d’estabilitzar els professionals eventuals del sector salut 

de titularitat pública (salut pública, ICS, EPiC i empreses municipals), incloent 

les places necessàries per tal de cobrir la totalitat de les baixes estructurals per 

jubilació. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 2 JxSí 

Aprovat: 111 vots a favor (JxSí, Cs, PSC i PPC) i 20 abstencions (CSQP i 

CUP) 

 

3. Presentar al Parlament, abans d’acabar el 2017, un informe amb dades 

exhaustives i actualitzades sobre la qualitat de la contractació laboral al sector 

salut (públic i concertat) així com els estudis que en un futur elabori 

l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari 

públic. 

TRANSACCIÓ ESMENA 3 DE JxSí 

 

4. Prioritzar la consolidació de professionals d'infermeria i de facultatius de 

l'àmbit de l'atenció primària, en tant que col·lectius especialment afectats per la 

interinitat, en la convocatòria d'oferta pública d'ocupació per aquest any 2017. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 4 DE JxSí 
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5. En el marc dels òrgans de negociació col·lectiva en cada cas, Planificar i 

prioritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació, la convocatòria de 

places destinades a l’atenció primària, que garanteixin: 

 

a) L’adequat dimensionament de les plantilles dels Equips d'Atenció 

Primària (EAPs) fins a arribar a la dotació estable suficient per 

cobrir el 100% de les seves necessitats habituals. 

b) el desplegament a tot el territori de l’atenció domiciliària i dels 

models d’atenció de determinades especialitats, prioritàriament les 

relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logopèdia i 

fisioteràpia. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 5 DE JS I ESMENA 3 DE CSQP 

 

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 

Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de 

Medicina Familiar i Comunitària, així com instar a l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) a establir un barem 

específic per l’acreditació del professorat d'aquesta especialitat, respectant 

l’autonomia universitària. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 DE JS I ESMENA 2 DE Cs  

 

7. Garantir, abans del 31 de juliol de 2017, que no es produeixen a l’ICS noves 

contractacions de personal eventual per cobrir necessitats estructurals. 

D'altra banda, en el marc de l'Observatori de la qualitat de la contractació 

laboral en el sistema sanitari públic, elaborar un diagnòstic detallat de 

l'eventualitat a les entitats del sector públic de la Generalitat, amb l'objectiu 

de recollir, per a cada una d'elles, tots els nomenaments eventuals 

susceptibles de convertir-se en contractes d'interinitat a fi d'esdevenir una 

eina d’interlocució amb els òrgans transversals del Govern en matèria de 

dimensionament de les plantilles de les entitats del sector públic de la 

Generalitat. 

TRANSACCIÓ ESMENA 7 DE JxSí 

 

8. Seguir definint, conjuntament amb els diferents agents del sector salut i 

atenent l’evolució de les necessitats assistencials, el rol de dels professionals 
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sanitaris i les funcions de cadascun dels col·lectius professionals, planificant 

a mig termini les necessitats del sistema. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 8 DE JxSí 

 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 
 

9. Reduir les estructures burocràtiques, simplificant els quadres de 

comandament: 

a) Dissolent les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i 

recuperant les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP). 

b) Disminuint les tasques burocràtiques en els EAP. 

c) Dissolent les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP). 

  TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DE CS 

Aprovat: 60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 71 abstencions (JxSí i 

PPC) 

 

10.  Encarregar al Departament de Salut i a altres òrgans pertinents d 

e l Govern: 

a) fer una revisió de la ràtio de d’habitants per professional a 

l’atenció primària,  en funció dels perfils poblacionals, dispersió 

territorial, epidemiologia i indicadors socioeconòmics. 

b) fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les 

especialitats. 

 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 
 

c) Fer una anàlisi de viabilitat sobre la possibilitat de reduir la 

jornada laboral dels professionals del sector salut a 35 hores 

setmanals, creant mecanismes de flexibilització de la jornada per 

facilitar la conciliació.  

TRANSACCIÓ ESMENA 10 DE JxSí 
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Aprovat: 70 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 

(JxSí) 

 

11.Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 

abans d’acabar el primer semestre de 2018, de plans per millorar la 

qualitat de vida laboral, incloent mesures de conciliació professional, 

personal i familiar, càrregues de feina, gènere i treball, riscos psicosocials 

i violència ocupacional, elaborats de manera participada amb les 

organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris, establint 

mecanismes per evitar la discrecionalitat en la seva aplicació laboral. 

TRANSACCIÓ ESMENA 11 DE JxSí I ESMENA 4 DE Cs 

 

12.Fer pública, abans del 31 de juliol de 2017, l’avaluació del Pla d’Igualtat 

de l’ICS i específicament les mesures previstes per afavorir la presència 

equitativa de dones i homes en els nivells directius. 

 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 
 

 

13.Impulsar un acord Marc del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, amb 

els diferents agents del sector salut, sobre models retributius i 

desenvolupament de la carrera professional, que permeti recuperar 

progressivament la pèrdua salarial patida pels professionals sanitaris 

arrel de les retallades. 

 

Aprovat: 70 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 

(JxSí) 
 

 

 

 

 


