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Segon. La comissió d’investigació té per objecte investigar les activitats irregu-
lars o delictives de persones vinculades a la Família Reial espanyola, incloses les 
destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multi-
nacionals fora del territori de Catalunya.

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Les actuacions destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, 

grans empreses i multinacionals fora de Catalunya durant els dies posteriors al refe-
rèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017.

b) Les estructures de corrupció vinculades a la Família Reial espanyola i a per-
sones que hi estan o hi han estat relacionades.

c) Els presumptes comptes irregulars de l’anterior cap de l’Estat a Suïssa i altres 
paradisos fiscals a nom de terceres persones, la provinença d’aquest capital, i les al-
tres activitats irregulars o delictives d’aquestes persones que es puguin derivar de les 
declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 
no superior al de diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, repre-
sentant

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 22498).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2018.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
primària i comunitària
302-00034/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram. 300-00042/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar, en els propers pressupostos de la Generalitat, el pressupost de sa-

lut dedicat a l’atenció primària tendint al 25%.
2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària 

de l’Institut Català de la Salut (ICS) proposades el 21 de novembre de 2018, i infor-
mar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de finalitzar el 
primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.
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3. Planificar i prioritzar, en les properes ofertes públiques d’ocupació, la convo-
catòria de places destinades a l’atenció primària on es garanteixi: 

a. La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP), que es van 
perdre l’any 2011, fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de 
les seves necessitats habituals.

b. El desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades espe-
cialitats, prioritzant les relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logopèdia 
i fisioteràpia.

4. Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per garantir la 
cartera de serveis i els temps de consulta i temps d’espera adequats a les noves ne-
cessitats socials i demogràfiques.

5. Portar a terme les modificacions reglamentàries i financeres necessàries per 
dotar a tots els equips d’atenció primària de la capacitat per gestionar autònomament 
el seu pressupost assignat.

6. Establir un mecanisme d’elecció del director de l’equip d’atenció primària per 
part dels professionals del propi equip.

7. Garantir que els professionals d’atenció primària puguin tenir la capacitat per 
gestionar les seves agendes assegurant l’accessibilitat, els bons resultats i la satisfac-
ció del ciutadà i del professional.

8. 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 a les universitats.

9. Reduir les actuals estructures burocràtiques, simplificant els quadres de co-
mandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres mit-
jançant: 

a. la dissolució de les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i la recupe-
ració de les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP).

b. la disminució de les tasques burocràtiques en els Equips d’Atenció Primària 
(EAP).

c. la dissolució de les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).
10. Clarificar i publicar, abans de finalitzar el primer semestre del 2019, el con-

tingut de la cartera bàsica de serveis dels equips d’atenció primària i garantir-la a 
tot el territori.

11. Definir la cartera de serveis de les xarxes d’atenció primària: salut mental i 
addiccions, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, equips territorials de salut pú-
blica, dispositius d’atenció continuada i urgent, dispositius d’atenció integrada a la 
cronicitat, dietètica i nutrició, podologia i mediació cultural.

12. Reforçar l’assistència entre atenció primària i especialitzada, implantant a 
tot el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental i nutricionista a 
l’atenció primària, prioritzant: 

a. la implantació de programes adreçats especialment a la infància i els joves de 
prevenció en l’àmbit de la salut mental.

b. l’habilitació als metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs 
pacients als centres sociosanitaris.

13. Fer una revisió de la ràtio d’habitants per professional a l’atenció primària, 
en funció dels perfils poblacionals, dispersió territorial, epidemiologia i indicadors 
socioeconòmics.

14. Fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
15. 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 flexi-
bilització de la jornada per facilitar la conciliació.

16. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans d’acabar l’any 2019, de plans de millora de la qualitat de vida laboral, incloent 
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i 
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treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada 
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

17. Fer pública, abans de finalitzar el primer semestre de 2019, 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.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12

PRESENTACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la funció pública (tram. 300-00041/12).

Moció
El Parlament insta al Govern a: 

Recuperació de drets suspesos i sostrets
1. Retirar la proposta que el Govern va presentar a la Mesa General de Ne-

gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
(MEPAGC) del 31 d’octubre de 2018 en la que es plantejava el retorn de les pagues 
del 2013-14 en els propers vuit anys, finalitzant en 2026.

2. Fer efectiva la devolució, com a mínim, del 10% de la paga de 2013 abans 
de desembre del 2018, tal i com es va acordar en el si de la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
(MEPAGC), del juny de 2017, entre el Govern i el sindicats més representatius, amb 
la Consellera Borràs.

3. Prioritzar i calendaritzar el retorn de les pagues extraordinàries dels treballa-
dors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reem-
borsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.

4. Establir un calendari de retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que en-
cara resten pendents de retornar.

Estabilització de les plantilles
5. En el marc del Pla d’Estabilització de l’Ocupació Pública a Catalunya i amb 

l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles: 
a) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits dels 

i les treballadores socials interines que porten ocupant la mateixa plaça des de fa un 
mínim de 3 anys amb una valoració positiva, i sense la possibilitat d’haver-la conso-
lidat degut a la no convocatòria d’oposicions durant aquest temps.

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/òlogues a l’Administració 
de la Generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals del medi 
ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment ocupades 
per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de qualsevol 
procés de concurs-oposició del Cos General que es convoqui.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
302-00036/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 22665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 
300-00043/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el 

desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals de 
la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit europeu.

2. Destinar tots els recursos del programa d’exteriors de la Generalitat a promo-
ció del comerç exterior, la internacionalització de l’economia, el turisme, la cultura 
catalana, tot enfortint i potenciant la xarxa d’oficines comercials, turístiques i cultu-
rals de la Generalitat a l’exterior.

3. Paralitzar de forma immediata el procés de reobertura del Consell de Diplo-
màcia Pública de Catalunya - Diplocat.

4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la re-
obertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i aturar el procés de creació de 
noves delegacions.

5. Millorar la transparència en la gestió del recursos públics destinats a l’acció 
exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos, 
un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes a 
l’exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions.

6. Trencar les relacions establertes amb sectors ultres d’altres països d’Europa i 
Amèrica, i a abstenir-se d’establir nous contactes amb aquests sectors extremistes 
que empitjoren la imatge i la marca de Catalunya al món.

7. Complir amb els articles 6 i 163.3 del Reglament del Parlament i entregar, en-
tre altres, els informes elaborats per Independent Diplomat, demanats per diputats 
del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
les violències masclistes
302-00037/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
lluita contra les violències masclistes (tram. 300-00044/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

dicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots 
els àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció als que no han estat de-
senvolupats: la violència sexual, el tràfic amb finalitat d’explotació sexual de dones 
i nenes, la mutilació ge nital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la 
violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i re-
productius.

2. Crear abans del 30 de gener una comissió pressupostària amb la participació 
de Departaments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, per deter-
minar conjuntament el recursos necessaris per desplegar la llei amb garanties.

3. Crear abans de tres mesos una comissió de treball interinstitucional i amb les 
entitats especialitzades sobre violència institucional contra les dones per tal de que 
de fer un diagnòstic, una proposta de línies d’actuació, així com a reformar la Llei 
5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències masclistes, per incorporar la 
violència institucional com a violència masclista.

4. Aprovar abans de tres mesos el Pla contra les Violències Masclistes 2019-2022 
amb garantia de participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita con-
tra les Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que ga-
ranteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes 
les mesures previstes a l’esmentat pla.

5. Incorporar al Pla contra les Violències Masclistes mesures específiques per als 
col·lectius més vulnerables amb independència de la seva situació administrativa.

6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 2019, 
tenint en compte com a mínim els següents aspectes, 

a. Dotar, de cara als pressupostos de 2019, d’una partida finalista a tots els depar-
taments destinada a l’abordatge de les violències masclistes per tal de visibilitzar-la i 
otorgar transparència al compliment del Pla contra les Violències Masclistes.

b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 4 M€ 
al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 2008.

c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per posar en marxa 
8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes al llarg 
de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de garantir l’equilibri territorial i 
l’assistència especialitzada.

d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual la dotació pressupostà-
ria dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), així com fer efectiva la 
reglamentació de llurs serveis, augmentant les fi gures professionals que en formen 
part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones.

e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos 
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins 
eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones en 
una situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor.

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes 
les i els menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa d’atenció i 
recuperació de les violències masclistes.

8. Elaborar i implantar amb urgència un model d’abordatge integral contra les 
violències sexuals a tota Catalunya, evitant la victimització secundaria i garantint 
la equitat territorial.

9. Dur a terme durant el primer semestre de l’any 2019 formació en matèria de 
violències sexuals adreçada a totes les policies locals de Catalunya, i també jornades 
de sensibilització, i elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de 
Mossos d’Esqua dra, perquè en disposi per a la formació adreçada a joves en aques-
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ta matèria. Reforçar immediatament el Cos de Mossos d’Esquadra per a millorar la 
prevenció de la vio lència masclista i l’atenció a les víctimes.

10. Instar al Síndic de Greuges per incorporar en el 2019 una adjunta a la Sin-
dicatura de Greuges per recollir i donar la resposta adequada i especialitzada a les 
vulneracions als drets de les dones.

11. Posar fi a la repressió per part del govern de la Generalitat a les activistes 
de la vaga feminista del 8M del 2018 i retirar totes les denúncies, multes i sancions 
administratives interposades des del Departament, especialment a les set dones de 
Sant Cugat que han estat denunciades per FGC i per les quals es demana 3 anys de 
presó i una multa de 26.000.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i 
polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
302-00038/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 22667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 300-00049/12).

Moció
Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de la Sindi-

catura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès 
i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a l’empara de la Llei 19/2017 sobre 
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el setembre de 2017, davant les acu-
sacions de desobediència i usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita 
una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.

Segon. El Parlament constata que totes les seves actuacions es van dur a terme 
d’acord amb legislació vigent, i que l’acusació és indignant i desproporcionada, te-
nint en compte que la seva comesa era garantir que el referèndum es realitzés de 
manera justa i imparcial. El Codi Penal espanyol no conté cap disposició específica 
que prohibeixi l’organització de referèndums, fins i tot quan no compten amb l’au-
torització del govern central, per tant, el seu enjudiciament no només és espuri, sinó 
que es basa en motius polítics, constituint una flagrant violació de drets humans.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00039/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22679 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00047/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant 

l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris mínims de professionali-
tat i experiència, la utilització del procediment de concurs públic organitzat pel propi 
Parlament de Catalunya i unes majories parlamentàries àmpliament reforçades per 
la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de responsabilitat 
de la CCMA. Així mateix, el Parlament es compromet a reformar l’estatut dels res-
ponsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i professionalitat. 

2. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els princi-
pis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, 
de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat.

3. Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de 
poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la 
pressió i la propaganda política tendenciosa.

4. Condemna rotundament el progressiu assenyalament i l’hostilitat dels mitjans 
de comunicació de la Generalitat contra els ciutadans d’ideologia no separatista. En 
aquest sentit, condemna expressament i rotundament: 

a. L’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de 
la violència exercida contra ciutadans que defensen valors i principis constitucio-
nals, especialment els insults masclistes i homòfobs de determinats presentadors de 
plantilla i col·laboradors de productores externes reiteradament contractats, com a 
pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els mitjans 
de comunicació públics de la Generalitat.

b. La utilització dels mitjans de comunicació de la CCMA com a corretja de 
transmissió d’una estratègia concertada de deshumanització dels polítics i votants 
d’ideologies no separatistes.

5. Rebutja la manca d’objectivitat informativa i neutralitat política en espais in-
formatius dels mitjans de la Corporació que es produeix, entre d’altres, mitjançant: 

a. Les reiterades i intencionades omissions de les següents circumstàncies: 
– El caràcter inconstitucional i il·legal del suposat referèndum de l’1-O.
– El caràcter inconstitucional de la «normativa» del suposat referèndum de 

l’1-O imposada per les forces polítiques separatistes els dies 6 i 7 de setembre de 
2017 amb greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals dels representants 
electes dels catalans al Parlament de Catalunya i després de pretendre cancel·lar la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

b. La reiterada utilització dels termes «presos polítics» i «exiliats», que la Junta 
Electoral Central ja va resoldre expressament durant l’última campanya electoral 
que no podien ésser emprats pel fet de no respectar l’obligada neutralitat política.

6. [...]
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7. Insta el Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació es-
pecífic per tal d’ampliar la seva audiència cap a sectors de la ciutadania que ara ma-
teix li donen l’esquena per la seva escorada línia editorial separatista.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
cuidar els professionals de la salut
302-00040/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (tram. 300-00048/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca realitzada pels treballadors sanitaris i el seu compromís.
2. Manifestar que la primera mesura a prendre per cuidar els professionals ha de 

ser la relacionada amb retornar a aquest col·lectiu la dignitat professional.
3. Garantir el temps necessari per poder realitzar les consultes amb dignitat i 

qualitat. Això implica, en primer lloc, no permetre mai més tenir agendes amb pa-
cients programats a la mateixa hora.

4. Escoltar tots els treballadors sanitaris per poder realitzar els canvis de millora 
que requereix el sistema sanitari.

5. Orientar el percentatge del pressupost destinat a l’Atenció Primària perquè 
s’apropi al recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que permeti 
fer que sigui l’eix del sistema sanitari públic, fent que aquest es manifesti amb clare-
dat al proper pressupost.

6. Garantir que qualsevol acord per cuidar als professionals sigui de consens 
amb els representants dels treballadors i dels usuaris, així com de les societats cien-
tífiques i col·legials.

7. Recordar que no cal esperar a la següent vaga per tal de fer els canvis que el 
sistema sanitari necessita i, per tant, que cal fer canvis urgents per a cuidar tots els 
col·lectius sanitaris sense oblidar-ne cap.

8. Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les 
Direccions per Objectius (DPO), retornant els dies de lleure, els de formació, les pa-
gues extra i totes aquelles mesures acordades i que havien estat suprimides durant 
els darrers anys.

9. Reforçar les direccions dels equips d’Atenció Primària mitjançant concursos 
objectius de mèrit, amb un programa basat en els pilars assistencials, docents, inves-
tigadors i de gestió, i que siguin renovables cada cinc anys mitjançant convocatòries 
públiques i transparents, amb una rendició de comptes anual d’acord amb indicadors 
assistencials i de qualitat.

10. Presentar un Pla Integral que respongui a tots els canvis acordats abans de 
tres mesos al Parlament de Catalunya i amb un debat obert als grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs


