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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 LA NECESSITAT DE CUIDAR ELS 

PROFESSIONALS DE LA SALUT (Tram. 302-00040/12) 

 

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. 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

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 

pacients 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 

claredat 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 

científiques 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. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), i 4 

abstencions (CUP) 

 

8) Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les 

Direccions per Objectius (DPO), conforme als acords adoptats amb els 

professionals del sector, i negociant, amb els sindicats majoritaris en el 
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marc de la Mesa de negociació que correspongui, el retorn dels dies de 

lleure, els de formació, les pagues extra i totes aquelles mesures acordades i que 

havien estat suprimides durant els darrers anys. 

Acceptada esmena 1 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà. 

9) Reforçar les direccions dels equips d'Atenció Primària amb l'elecció 

participada de les direccions d'EAP, on l'opinió de la part dels 

professionals és prioritaria per escollir el lideratge de l'equip, incloent-hi 

el percentatge de dedicació a tasques assistencials dels directors/res, 

segons les dimensions de l'equip, amb una rendició de comptes periòdica 

d'acord amb indicadors assistencials i de qualitat. 

Acceptada esmena 2 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), i 4 en 

contra (CUP) 

 

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. 

Acceptada esmena 3 del GP de Junts per Catalunya i del GP Republicà. 

 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), i 4 

abstencions (CUP) 

 

 


