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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 D’ECP SOBRE LES PRIORITATS DEL CONSELLER DE 

SALUT (tram. 302-00208/13) * 

 

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

1. El 2023 destinar el 25% del Pressupost de Salut destinat a l’Atenció Primària. 

Acceptada esmena 1 de la CUP  

Aprovat:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

1.bis. Destinar l’augment pressupostari en atenció primària als EAP (Equips 

d’Atenció Primària) 

Acceptada Esmena 2 de la CUP 

1.ter. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal 

administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien el 2010, dotant-los amb 

personal suficient i cobrint absències per baixes, vacances i jubilacions.  

Acceptada l’Esmena 3 de la CUP 

Aprovats:  68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 63 abstencions (ERC i JxCat) 

 

2. Garantir l’accessibilitat als centres d’atenció primària i, per tant, als diferents 

membres de l’equip d’atenció primària, en un màxim de 48 hores. 

Acceptada l’esmena 1 de junts 

Aprovat:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

3. Garantir la reobertura de tots els consultoris mèdics amb el funcionament dels 

mateixos serveis que disposaven abans de la pandèmia de la COVID.  

Aprovat:  101 vots a favor (PSC-Units, ERC, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 31 abstencions (JxCat i un diputat d’ERC) 
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4. Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d’atenció 

primària pels seus beneficis en la reducció de la mortalitat dels pacients, com 

demostren les evidències científiques, i no crear unitats específiques que 

trenquin els principis de l’atenció primària. 

Acceptada esmena 1 PSC  

Aprovat:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

5. Garantir que els Equips d’Atenció Primària seran els qui assumiran l’atenció 

sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes i dotar-los dels recursos 

necessaris. 

Transacció amb esmena 4 de la CUP i 2 del PSC 

Aprovat:  128 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs i un 

diputat del grup mixt) i 3 abstencions (PPC i diputat no adscrit) 

 

5.bis. Possibilitar la gestió directa de les llistes d’espera i agendes 

d’especialistes d’hospital, és a dir, l’accessibilitat d’hores per programar des 

d’Atenció Primària, tant proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos. 

Acceptada esmena 5 de la CUP 

Aprovat:  49 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP), 42 vots en contra (JxCat, 

Vox i PPC) i 41 abstencions (ERC, Cs i diputat no adscrit) 

 

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès 

que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l’atenció pediàtrica en els Centres 

d’Atenció Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com 

Sabadell, o en comarques com l’Anoia, a Santa Margarida de Montbuí o en la 

ciutat de Barcelona. 

Transacció amb esmena 3 del PSC 

Aprovat:  69 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit), 30 vots en contra (JxCat) i 33 abstencions (ERC) 

 

7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els professionals sanitaris, 

experts, societats científiques, entitats, associacions i famílies usuàries, sobre el 

model d’atenció pediàtrica de la propera dècada a Catalunya.  

Transacció 7 d’ERC i 4 del PSC 

Aprovat:  122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 vots en contra (Vox) 
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8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar resposta 

a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen 

COVID persistent, així com crear unitats de referència territorial i abordatge 

transversal i generar mecanismes de difusió d’aquestes. 

Acceptem esmena 5 PSC 

Aprovat:  121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

9. Donar un fort impuls a la implantació dels programes de salut bucodental 

pública i a la Llei 12/2020, de 13 d’octubre, de l’Atenció Pública de la Salut 

Bucondental de Catalunya.  

10. Reforçar el servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per 

detectar i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes 

de salut mental, tot posant en marxa un programa d’atenció psicològica 

gratuïta i sense cita prèvia, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt 

de Catalunya, amb cobertura a tota Catalunya i equitat territorial.  

Transacció amb Esmena 6 de Junts 

Aprovats:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

11. Posar en marxa un telèfon específic, integral i gratuït d’atenció al suïcidi 

mitjançant una campanya d’informació i de difusió. 

Acceptada esmena 6 PSC 

Aprovat:  68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 63 abstencions (ERC i JxCat) 

 

12.Equiparar progressivament les condicions laborals del personal de totes les 

empreses públiques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors i 

treballadores de l’Institut Català de la Salut. 

Acceptada esmana 8 de Junts  

Aprovat:  122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 vots en contra (Vox) 

 

13.Destinar els recursos econòmics necessaris per establir, en la negociació del 

conveni del Sistema Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), un 

calendari per l’equiparació de les condicions laborals de totes i tots els 

treballadors sanitaris catalans del SISCAT. 

Acceptada esmena 9 de Junts 

Aprovat:  121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 
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no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

14.Garantir el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del SISCAT 

del 5% retallat en les seves nòmines.  

Aprovat:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

15.Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de 

facultatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla per retenir els 

MIR que es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats 

Autònomes un cop finalitzada la seva formació, així com instar al govern 

espanyol a incrementar de manera significativa les places MIR que s’ofereixen a 

Catalunya, així com les places per cursar estudis de medicina a les facultats 

catalanes.  

Acceptada Esmena 10 Junts 

 
Aprovat:  115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 11 vots 

en contra (Vox i diputat no adscrit) i 6 abstencions (Cs) 
 

16.Estudiar la possibilitat que tots els professionals del SISCAT rebin la seva 

nòmina directament del Departament de Salut. 

Aprovat:  88 vots a favor (PSC-Units, ERC, CUP, ECP i Cs), 34 vots en contra 

(JxCat, PPC i diputat no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

17.Aprovar l’ordre que modifica l’annex 1 del Decret 354/2002, de 24 de 

desembre, per garantir un temps d’espera menor a 6 mesos per les operacions 

de reconstrucció mamària, per tal que estigui vigent l’1 de gener de 2023.  

Acceptada esmena 16 d’ERC 

Aprovat:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

18.Impulsar de manera decidida la internalització del Transport Sanitari i del 061.  

Aprovat:  82 vots a favor (PSC-Units, ERC, CUP i ECP), 49 vots en contra 

(JxCat, Vox, Cs i PPC) i 1 abstenció (diputat no adscrit) 

 

19.Establir una línia d’ajuts a aquelles persones amb malaltia crònica, 

especialment amb deficiències respiratòries, que necessiten d’aparells sanitaris 

que consumeixen electricitat i que han vist disparades la seva factura de la 
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llum, com els malalts d’ELA, als quals, a més, accelerar al màxim el 

reconeixement de la seva dependència per part de l’Administració de la 

Generalitat. 

Acceptada Esmena 1 de C’s 
19.bis. El Parlament de Catalunya creu imprescindible que la tramitació en el 

Congrés dels Diputats de la Proposició de llei per garantir el dret a una vida 

digna de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica sigui desbloquejada per 

permetre'n el debat i la votació d'una iniciativa que busca millorar les 

condicions de vida d'aquests malalts. 

Transaccionada Esmena 2 de C’s  

19.ter Sol·licitar al Govern d’Espanya que acceleri el procediment d’incorporació 

dels fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama metastàsic 

autoritzats per l’Agència Europea del Medicament, com el pertuzumab, 

neratinib, olaparib, talazoparib, tuctinib, trastuzumab, pembrolizumab i 

pembrolizumab, al catàleg de prestacions sanitàries i a la cartera de serveis 

comuns del Sistema Nacional de Salut, i, mentre això no es faci efectiu, a 

abonar-ne el cost a les malaltes que els necessitin. 

 Acceptada Esmena 3 de C’s es acceptada 

Aprovats:  Per unanimitat (132 vots a favor) 

 

20.Millorar la gestió de la demanda d’accés a les tècniques de reproducció assistida 

entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el servei públic de 

Reproducció Humana Assistida (RHA),  amb la finalitat de disminuir les llistes 

d’espera i evitar els greuges entre territoris. Implantar a les regions sanitàries 

de Lleida i Tarragona serveis propis de fecundació in vitro, i en el cas de Lleida 

també d’inseminació artificial, assegurant que la totalitat dels serveis de RHA 

siguin de qualitat. 

 

Aprovat:  121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 10 vots en contra (Vox) 

 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, en 

aplicació de l’acord de Mesa del 5 de juliol.  
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