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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 Cs SOBRE EL MODEL SANITARI 

 

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

 

1. Desplegar el dispositiu d’estiu del sistema sanitari de Catalunya per tal de 

reforçar la dotació de professionals de l’atenció primària i hospitalària, així com 

els dispositius del SEM, especialment a les zones costaneres. 

(esmena 1 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà, de modificació) 

 

2. Instar a l'Institut Català de la Salut i a les entitats públiques adscrites al 

CatSalut que abordin, en el marc de la negociació col ·lectiva i abans de final 

d'any, la revisió dels criteris de les Direccions per Objectius, per tal d'assegurar-

ne la vinculació a la pràctica professional.   

(transacció amb esmena 2 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà, de 

modificació) 

 

3. Publicar, de forma més transparent i mensualment, la informació de les llistes 

d'espera del sistema sanitari públic català que permeti conèixer la informació 

desagregada per centre, tipus d'intervenció, prova o especialitat, i sexe. 

(transacció amb esmena 3 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà, de 

modificació) 

Aprovats: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

4. Elaborar una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut 

que derogui l’Ordre SLT 102/2015, de 21 d’abril, i que estableixi terminis màxims 

d’accés garantit per a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català 

de la Salut. 

De manera immediata, mentre no sigui modificada l’Ordre SLT 102/2015, de 21 

d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de referències per a l’accessibilitat a 

les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut, garantir 

el compliment dels temps de referència a tot el territori. 

(esmena 1 del GP de Catalunya en Comú Podem, d’addició d’un nou punt 4) 

Aprovat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 abstencions 

(JxCat, ERC i CUP) 


