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Debat i votació 

Debat general sobre la situació sanitària 

255-00015/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS I SUBGRUPS PARLAMEN-
TARIS 

Reg. 79052, 79118, 79178, 79180, 79191, 79192, 79193, 79194 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 7.10.2020 
Reg. 79211, 79212, 79213, 79216 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 8.10.2020 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 
79052) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 154 
y 155 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes propuestas de 
resolución, subsiguientes al Debat general sobre la situació sanitària (tram. 
255-00015/12). 

Proposta de resolució 1 
Pel reconeixement i dignificació dels professionals del sistema sanitari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer i agrair a tots els professionals, sanitaris i no sanitaris, del Sis-
tema de Salut de Catalunya la seva total dedicació i entrega professional i hu-
mana que han permès que les conseqüències de la crisi del COVID-19 no ha-
gin estat encara més dramàtiques. Així mateix condemnen les amenaces i 
agressions dirigides als professionals sanitaris. 
2. Lamentar especialment els contagis entre els professionals de sistema sani-
tari, conseqüència de la manca de mitjans adequats per desenvolupar la seva 
tasca en condicions de seguretat. 
3. Ampliar les plantilles de professionals a tots els nivells assistencials, per 
ajustar-les a l'atenció adequada de la demanda real i les necessitats derivades 
de l'envelliment de la població i a les ràtios europees i els seus estàndards de 
qualitat assistencial. 
4. Revertir les retallades efectuades pel Govern de la Generalitat arran de la 
crisi econòmica del 2008 i que encara pateix el Sistema de Salut català. 
5. Reforçar les plantilles de professionals per poder atendre la població afectada 
pel COVID-19, sobretot tenint en compte que el primer nivell assistencial ha 
hagut d'assumir noves competències derivades d'aquesta crisi sanitària com el 
control epidemiològic del COVID-19, l'atenció a les residències geriàtriques i 
la supervisió dels possibles casos que puguin sorgir als centres educatius. 
6. Reforçar les plantilles dels professionals sanitaris per recuperar l'activitat 
ajornada durant la primera onada de la pandèmia, garantir l'atenció de la resta 
de la patologia no COVID-19, detectar la patologia greu de nou diagnòstic i 
dur a terme les activitats preventives d'altres patologies no COVID-19. 
7. Garantir la cobertura de totes les suplències necessàries per vacances dels 
professionals, les seves baixes mèdiques o per quarantenes derivades dels con-
tactes amb casos positius de COVID-19. 
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8. Consolidar les plantilles de l'ICS mitjançant convocatòria anual de proces-
sos selectius de totes aquelles categories professionals amb contractes tempo-
rals i interins per acabar amb la temporalitat dels contractes i la inestabilitat 
dels equips laborals. 
9. Equiparar a l'alça el sou base amb la mitjana europea de sous, per dignificar 
les professions sanitàries, reconèixer l'esforç i els coneixements que compor-
ten aquestes professions i fer atractives les condicions laborals per evitar la 
fuga de talent i de professionals cap a altres països de la Unió Europea que sí 
que reconeixen el valor d'aquestes professions. 
10. Dignificar la situació professional del col·lectiu de Metges Interns Resi-
dents (MIR) perquè surtin de la seva condició de treballadors precaris, situació 
que s'ha vist extremadament agreujada per la pandèmia. 

Propuesta de resolución 2 
Adecuación de la atención primaria de Cataluña en la lucha contra el 
COVID-19 y sus posibles rebrotes 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reconocer y agradecer a todos los trabajadores de la Atención Primaria de 
Cataluña su total dedicación y entrega profesional y humana que han permi-
tido que las consecuencias de la crisis del COVID-19 no hayan sido aún más 
dramáticas. 
2. Lamentar especialmente los contagios entre los profesionales del sistema 
sanitario, consecuencia de la falta de medios adecuados para desarrollar su 
tarea en condiciones de seguridad. 
3. Recuperar todos los Centros de Atención Especializada (CAE), así como 
los servicios de Atención Primaria (CAP, consultorios locales, Unidades de 
Apoyo y Servicios de Atención Continuada) que fueron cerrados o vieron re-
ducida su actividad debido a la crisis del COVID-19, con las mismas plantillas 
y los mismos horarios de atención que tenían antes de decretarse el estado de 
alarma. 
4. Considerar a los Centros de Atención Primaria como centros de especial 
relevancia tanto en el seguimiento de la pandemia, como de la atención sani-
taria en general, por lo que se establecerán circuitos y protocolos de atención 
diferenciados para cada uno de estos fines. 
5. Reforzar las plantillas de los Centros de Atención Primaria para poder cu-
brir por circuitos separados la atención sanitaria general, incluyendo todo lo 
que ha quedado pendiente de atención, y la atención específica derivada del 
COVID-19 y las actividades de prevención y promoción de la salud comuni-
tarias. 
6. Garantizar las ratios de profesionales de la Unión Europea, tanto de enfer-
mería como de facultativos médicos, para garantizar los tiempos necesarios de 
atención a los usuarios y sus familias que permitan una atención de calidad y 
el cuidado de la salud emocional de los profesionales. 
7. Dotar a todos los Centros de Atención Primaria de los medios óptimos de 
protección para sus profesionales, en cantidad suficiente para que puedan re-
novarse con la periodicidad que establecen las mejores guías de uso. 
8. Garantizar la disponibilidad de test PCR y de serología para realizarlos a 
todos los profesionales de Atención Primaria que los precisen, y así poder 
identificar de forma precoz los posibles positivos. 



Dossier Ple 63 
7 d'octubre de 2020 

4 

 

9. Disponer la cuarentena obligatoria para todos los profesionales de Atención 
Primaria que sean fuente de posible contagio, y garantizar la cobertura de su 
puesto de trabajo mediante la contratación temporal de los sustitutos que sean 
necesarios. 
10. Ofrecer un circuito de acceso rápido a los servicios especializados de salud 
mental reforzando el Programa de soporte a la atención primaria en salud men-
tal tanto para los pacientes que se hayan visto desbordados psicológicamente 
tras el periodo de confinamiento y los que estén desarrollando duelos compli-
cados, como para los profesionales sanitarios que lo requieran como consecu-
encia del estrés y sobrecarga de actividad. 
11. Establecer relaciones fluidas con los representantes de asociaciones de pa-
cientes y entidades sociales de su zona de influencia para mejorar la detección 
de casos, la coordinación para la recuperación de la actividad pendiente, la 
revisión de protocolos y la colaboración en la ayuda informal. 
12. Dar cumplimiento a las mociones y resoluciones sobre la Atención Prima-
ria aprobadas en este Parlamento, en especial las que hacen referencia a los 
recursos que se requieren para dignificarla, para su reconocimiento profesio-
nal y que faciliten las condiciones para su pleno desarrollo competencial. 

Propuesta de resolución 3 
Para la mejora de la gestión, reducción de las listas de espera y re-
fuerzo de la atención sanitaria 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un plan de choque, con la dotación económica correspondiente, 
para que la Atención Primaria, y sus unidades de apoyo, puedan absorber en 
los próximos meses toda la patología que tuvo que quedar desatendida durante 
la crisis del COVID-19 y realice las actividades de prevención y atención sa-
nitaria a todos los ciudadanos cumpliendo con los tiempos de acceso indicados 
en el Plan Estratégico de Atención Primaria. 
2. Presentar un plan de choque, con la dotación económica correspondiente, 
para que la Atención Especializada pueda absorber en los próximos meses 
todas las consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas 
que no se realizaron durante la crisis del COVID-19 y pueda disminuir de 
forma clara el tiempo medio de la lista de espera quirúrgica, de pruebas di-
agnósticas y de consultas externas que tenía antes de la crisis del COVID-19. 
3. Implementar un plan de acción para revertir las desigualdades territoriales 
en la lista de espera de primeras visitas, pruebas diagnósticas e intervenciones 
quirúrgicas, y presentarlo a la Comisión de Salud en el plazo de seis meses. 
4. Presentar un plan de refuerzo, con la dotación económica correspondiente, 
para que los servicios de Salud Mental puedan absorber en los próximos meses 
todas las consultas y la atención terapéutica que tuvo que quedar desatendida 
durante la crisis del COVID-19, además de toda la nueva problemática gene-
rada de forma directa por la crisis del COVID-19, garantizando el acceso de 
los pacientes y sus familias a la red de recursos de salud mental con la frecu-
encia que ha demostrado eficacia y recomiendan las guías de práctica clínica. 
5. Garantizar la publicación mensual, de manera transparente, de la informa-
ción sobre las listas de espera del sistema sanitario público para conocer el 
número de pacientes que esperan un determinado tipo de prueba y consulta. 
Esta información mínima, aprobada hace dos años en la Comisión de Salud, 
contemplaba el desglose por prestaciones y centros, especificando el sexo, la 
edad y el origen de los pacientes. 
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6. En el programa de prevención precoz de cáncer de mama, retomar las ma-
mografías aplazadas y seguir realizando los cribajes incluyendo a las mujeres 
de 40 a 49 años según las recomendaciones de la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), para evitar el diagnóstico en etapa avanzada. 
7. Publicar los informes anuales de la Central de Resultados y de la Central de 
Balances de todos los niveles asistenciales para cumplir con la Ley de Trans-
parencia y garantizar el acceso a la información a los ciudadanos. 
8. Implicar, de forma clara y eficiente, a los profesionales sanitarios y sus or-
ganizaciones representativas en la aportación de soluciones encaminadas a la 
reorganización y la mejora de la provisión del servicio sanitario y, en particu-
lar, de las listas de espera. 
9. Vincular de forma efectiva la Historia Clínica Compartida de Cataluña 
(HC3) con la Historia Clínica Digital de España para garantizar que todos los 
ciudadanos puedan disponer de sus historiales sanitarios cuando tengan que 
ser atendidos en otra Comunidad Autónoma. 

Proposta de resolució 4 
Per la millora de l'atenció a la salut mental 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar el Programa de suport a l'atenció primària de manera equitativa a 
tot el territori, per garantir l'atenció de les persones que pateixen dols compli-
cats i afectació emocional durant la pandèmia de COVID-19, dels col·lectius 
definits com a «treballadors essencials» i dels professionals sanitaris i socials 
que han dut a terme activitats directament implicades en la cura dels ciutadans 
afectats per la malaltia. 
2. Planificar i donar les eines necessàries per a l'atenció telemàtica i l'atenció 
domiciliària de les persones ateses en els dispositius sanitaris i socials de la 
xarxa de salut mental i addiccions, tant infantil i juvenil com d'adults, inclòs 
el Programa de suport a l'atenció primària, i de llurs famílies, per a prestar-los 
ajuda i anticipar-se a la situació eventual que es produeixin noves onades de 
la pandèmia de COVID-19, amb la pràctica d'activitats terapèutiques indivi-
duals i grupals per via telemàtica que garanteixin el suport psicoterapèutic d'a-
questes persones, i amb els mitjans necessaris per a superar la bretxa digital 
que actualment existeix en part d'aquests col·lectius. 
3. Garantir en tota la xarxa de salut mental l'stock necessari en tot el que fa 
referència a material de prevenció, de desinfecció i de seguretat per fer front 
a la pandèmia. 
4. Desenvolupar programes de suport domiciliari a tots els territoris per ga-
rantir l'atenció als usuaris dels centres de salut mental infantojuvenil i d'adults 
i les seves famílies durant els períodes de confinament de les properes onades 
de COVID-19, amb mitjans telemàtics i presencials amb mesures de protecció 
contra el COVID-19. 
5. Garantir la cura emocional i l'atenció psicoterapèutica dels professionals 
sanitaris i socials i de les forces de l'ordre públic, directament implicats en la 
cura de les persones infectades de coronavirus i llurs famílies, seguint les re-
comanacions del Consell de Salut en matèria de salut laboral. 
6. Establir un pla de detecció de conductes addictives que han sorgit o s'han 
intensificat durant la pandèmia tant pels col·lectius juvenil com d'adults i un 
pla d'atenció i intervenció per al seu abordatge biopsicosocial. Aquest pla farà 
esment específic a les mesures de detecció a l'àmbit escolar i a les addiccions 
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a pantalles per a tots els col·lectius. Alhora, es posaran mitjans per a l'atenció 
de les alteracions conductuals als adolescents amb o sense consum de subs-
tàncies i de suport a les seves famílies. 
7. Aplicar un pla antiestigma en Salut Mental signant un conveni de col·labo-
ració econòmica plurianual i interdepartamental amb l'associació Obertament 
per fer front a les necessitats derivades de l'impacte en la salut mental de la 
població provocada per la crisi del COVID-19, així com per garantir la conti-
nuïtat del projecte de lluita contra l'estigma en salut mental durant el període 
2021-2013, donant compliment a la Línia Estratègica 1 del Pla integral d'aten-
ció a les persones amb trastorn mental i addiccions. 
8. Definir i aplicar un pla d'atenció de la salut mental infantojuvenil i d'adults 
per garantir l'atenció de les conseqüències emocionals de la pandèmia de CO-
VID-19, prevenir el suïcidi i lluitar contra l'estigma, de manera que, promo-
vent les mesures impulsades pel Departament de Salut, es doni compliment 
als punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquesta moció. 
9. Complir la Moció 122/XII del Parlament de Catalunya, sobre salut mental, 
aprovada el 24 d'octubre de 2019, de la qual no consta l'informe de compli-
ment que ha d'elaborar el Govern, per garantir l'atenció de les persones amb 
algun problema de salut mental o addiccions i de llurs famílies, i per a preve-
nir-ne el suïcidi. 
10. Fer públic, per mitjà de les eines institucionals de transparència, a quins 
proveïdors i per a la realització de quins programes estan destinats els fons 
dedicats a mesures estructurals de la xarxa de salut mental i addiccions socials 
i sanitàries i els fons assignats per a l'atenció de la salut mental durant la pan-
dèmia de COVID-19. 
11. Garantir el finançament de les activitats d'acompanyament i de suport que 
durant la pandèmia de COVID-19 han dut a terme les associacions de famili-
ars i usuaris de l'àmbit de la salut mental, i detectar les possibles mancances 
del sistema social i sanitari que actualment estan cobertes per aquestes activi-
tats, per a poder planificar i aplicar un sistema de finançament estable que 
cobreixi les millors polítiques públiques en aquest àmbit. 

Propuesta de resolución 5 
Sobre medidas de lucha contra el covid-19 y sus posibles rebrotes 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer de manera urgente un espacio de participación ciudadana donde 
las entidades representativas del entorno social, municipal, económico y labo-
ral puedan aportar su conocimiento real de las repercusiones de la crisis del 
COVID-19 y sean tenidas en cuenta por el Govern en la toma de decisiones, 
ejecución y seguimiento de los resultados de las medidas que se implementen. 
2. Garantizar que la información que recibirán los ciudadanos será transpa-
rente, clara y concisa en cualquier momento, aún más en una situación de 
emergencia sanitaria y social como la producida por el COVID-19 que ha pro-
vocado restricciones de movilidad y desplazamientos. 
3. Reforzar la vigilancia epidemiológica para mejorar la rápida recogida, 
análisis y trasmisión ágil de los datos que permitan el seguimiento continuo 
de la pandemia, e identificar posibles cambios en los índices de afectación en 
las diferentes zonas sanitarias para, en su caso, poner en marcha de forma 
rápida y eficaz las medidas adecuadas de control y atención de la población 
afectada. 
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4. Reforzar las medidas de control epidemiológico para una más potente y 
rápida identificación de fuentes de contagio, recogida exhaustiva de datos de 
posibles contactos y un estricto seguimiento de los mismos para control de la 
Salud Pública. 
5. Mantener disponibles las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos 
que se han creado durante la fase más aguda de la pandemia por el COVID-
19, para poder cubrir los posibles repuntes de incidencia o la aparición de nu-
evos brotes estacionales, hasta que se disponga de un tratamiento adecuado o 
de una vacuna eficaz. 
6. Establecer y mantener convenios con hoteles, o establecimientos similares, 
para el aislamiento de las personas que deban pasar cuarentena y no sea acon-
sejable que lo hagan en su propio domicilio, o no dispongan de él, y para los 
propios profesionales sanitarios cuando lo requieran. 
7. Establecer un plan de higienización periódica de los centros sanitarios y de 
salud mental, residencias de personas mayores, centros sociosanitarios y ofi-
cinas de atención al ciudadano de los diferentes departamentos, para cuyo 
cumplimiento efectivo se puede contar con las ayudas ofrecidas por el Gobi-
erno de España, por ejemplo, la colaboración de la Unidad Militar de Emer-
gencias, mejorando de esta forma la prevención de la transmisión comunitaria 
de la COVID-19. 

Respecto a la implicación de los cuerpos de seguridad en la pandemia: 

8. Garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad dispongan de órdenes 
concretas y precisas, así como de un régimen sancionador, si la situación lo 
requiere, para llevar a cabo su trabajo de una manera garantista para los agen-
tes en el cumplimiento de sus funciones. 
9. Garantizar las medidas de desinfección en las infraestructuras del Cuerpo 
de Mossos d'Esquadra de la misma manera que del parque móvil. 
10. Garantizar que el Cuerpo de Mossos de Esquadra, ante la situación de 
pandemia, esté plenamente dotado de todo el material preciso, como mascari-
llas y test PCR, que garantice la máxima seguridad en el cumplimiento de sus 
funciones. 

En lo que respecta a la potenciación de las farmacias asistenciales: 

11. Establecer convenios y protocolos específicos con la red de farmacias exis-
tente, la red de laboratorios clínicos y otros centros autorizados, para su cola-
boración en el diagnóstico y detección del contagio por COVID-19. 
12. Estrechar la coordinación y cooperación entre los Centros de Atención 
Primaria y la farmacia comunitaria de su zona de referencia, mediante la ela-
boración de protocolos de actuación coordinados y la organización de sesiones 
clínicas en las que ambos colectivos (médicos del centro de salud y farmacéu-
ticos de la zona de influencia) puedan poner en común sus respectivos enfo-
ques científicos y asistenciales para dar soluciones coordinadas y más eficien-
tes a las necesidades de salud de la población. 
13. Crear un plan estratégico sobre salud digital que, utilizando el potencial 
de la inteligencia artificial, incluya: una oferta formativa específica para los 
profesionales sanitarios en salud digital y en ciberseguridad, el establecimi-
ento de vías de comunicación directas y seguras entre los profesionales y los 
usuarios, sistemas de teletrabajo y de consultorías remotas, descarga de tareas 
administrativas, y un plan eficiente y coordinado para la gestión del hardware 
y software de los diferentes centros sanitarios. 
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14. Diseñar y aprobar un Plan de Reacción Rápida que incluya el refuerzo de 
los medios materiales y de las plantillas de los servicios de atención telefónica, 
de transporte sanitario, de urgencias de Atención Primaria y de Atención Hos-
pitalaria y de las Unidades de Cuidados Intensivos, así como la disponibilidad 
de un stock adecuado de material de protección, que permita dar una mejor 
respuesta a posibles epidemias o pandemias futuras. 
15. Asegurar una dotación presupuestaria al Departamento de Salud para 2021 
muy superior a la actual, de forma que en un plazo máximo de dos años se 
reviertan los injustos recortes y se dé cumplimiento a las demandas de los 
profesionales y de sus representantes. 
16. Fortalecer la coordinación y cooperación con la Administración General 
del Estado y el resto de Comunidades Autónomas, así como con todas las ad-
ministraciones locales, con asistencia del Departamento de Salud a todas las 
reuniones que convoque el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial. 

Propuesta de resolución 6 
Para la adecuación de los sistemas de emergencias y de transporte 
sanitario de Cataluña a la lucha contra el COVID-19 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reconocer y agradecer a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios 
del sistema de emergencias, de la atención hospitalaria en general y del sis-
tema de transporte sanitario, su total dedicación y entrega profesional y hu-
mana que han permitido que las consecuencias de la crisis del COVID-19 no 
hayan sido aún más dramáticas. 
2. Lamentar especialmente los contagios entre los profesionales del sistema 
sanitario, consecuencia de la falta de medios adecuados para desarrollar su 
tarea en condiciones de seguridad. 
3. Mantener la gratuidad de las llamadas al 061 y reforzar la plantilla de pro-
fesionales que lo atienden para asegurar que todas las llamadas serán atendidas 
con la menor demora posible. 
4. Dotar a los Servicios de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos de 
todos los hospitales del SISCAT: 
a) De la plantilla de profesionales de todas las categorías que sea necesaria 
para cubrir todos los turnos y días, permitiendo los descansos reglamentarios 
entre turnos. 
b) De los medios óptimos de protección para sus profesionales, en cantidad 
suficiente para que puedan renovarse con la periodicidad que establecen las 
mejores guías de uso. 
5. Reforzar la plantilla del SEM y mejorar la coordinación con las empresas 
concesionarias del servicio de transporte sanitario, asegurando en todos los 
casos: 
a) La disponibilidad de los medios óptimos de protección para todos sus pro-
fesionales en cantidad suficiente para que puedan renovarse con la periodici-
dad que establecen las mejores guías de uso. 
b) La disponibilidad de pruebas PCR y serológicas para el control de posibles 
contagios entre los profesionales del transporte sanitario y evitar que se pue-
dan convertirse en un vector de transmisión. 
c) La disponibilidad de todo el material necesario para dar el servicio sanitario 
necesario en la actual crisis. 
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d) Garantizar la seguridad, confort y disponibilidad de medidas contra el CO-
VID-19 de las bases desde donde esperan entre sus sucesivos servicios. 
e) Garantizar, mediante las inspecciones oportunas, el cumplimiento por parte 
de las empresas concesionarias de todas las bases concursales, asegurando la 
calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y, en los casos en que se 
demuestre incumplimiento, aplicar las medidas correctoras o sancionadoras 
oportunas. 
6. Establecer, con la participación directa de los responsables clínicos y repre-
sentantes laborales de los profesionales del transporte sanitario, unos protoco-
los de trabajo actualizados, coherentes con las mejores guías de práctica asis-
tencial y basados en los últimos conocimientos sobre el COVID-19, que 
garanticen seguridad para los profesionales, una correcta atención para los pa-
cientes y compromiso ético con la sociedad. 
7. Garantizar la higienización adecuada, tanto de los vehículos de transporte 
sanitario, como de todo el material que haya sido utilizado para el traslado de 
personas con sospecha o certeza de COVID-19, antes de su utilización para 
otro servicio. 
8. Garantizar el correcto lavado e higiene de los uniformes de los profesionales 
de transporte sanitario (sean del SEM o de cualquiera de las empresas conce-
sionarias) dada la posibilidad de haber estado en contacto con alguna persona 
trasmisora de COVID-19 aunque asintomática. 
9. Disponer la cuarentena obligatoria para todos los profesionales de los Ser-
vicios de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos de todos los hospitales 
del SISCAT, así como para todos los profesionales del Transporte Sanitario, 
sean del SEM o de cualquiera de las empresas concesionarias, y garantizar la 
cobertura de su puesto de trabajo mediante la contratación temporal de los 
sustitutos que sean necesarios. 
10. Cumplir los compromisos adquiridos por el Govern durante la negociación 
mantenida con los representantes del Transporte Sanitario, en sede del Tribu-
nal Laboral de Catalunya, y cuya aceptación supuso la desconvocatoria de la 
huelga del sector en septiembre del año pasado. 

Proposta de resolució 7 
Per la seguretat sanitària a l'educació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir mecanismes per a la lliure elecció de les famílies i l'autonomia de 
centre a l'hora de poder optar per la jornada contínua en els centres educatius. 

Propuesta de resolución 8 
Por la mejora de la atención a las personas mayores institucionalizadas 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir y respetar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las 
personas mayores, con discapacidad o trastorno del espectro autista, garan-
tizando la atención a sus necesidades sanitarias y sociales desde la red sanita-
ria y social pública en todo momento y, especialmente, en caso de nuevos 
repuntes del COVID-19. 
2. Abordar los riesgos psicosociales derivados del aislamiento prolongado, en 
particular derivados de la mayor ansiedad y angustia ante la enfermedad que 
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puedan estar experimentando las personas usuarias de los centros residencia-
les y de las situaciones de soledad indeseada. 
3. Asumir que la prevención es la herramienta más eficaz para afrontar con 
garantías cualquier emergencia epidemiológica y comprometerse a tomar las 
medidas preventivas necesarias para evitar que el COVID-19 vuelva a entrar 
en las residencias actualizando el Pla sectorial de la gestió de la infecció pel 
coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial (versió 5.0 de setembre de 
2020), vinculando la posibilidad o no de recibir visitas a la situación epide-
miológica y transmisión comunitaria de la localidad donde esté ubicada la re-
sidencia. 
4. Garantizar que los familiares de los usuarios de las residencias reciban in-
formación fidedigna y actualizada respecto del estado de salud de los mismos, 
y promover la adopción de un protocolo de comunicación entre familiares y 
residentes. 
5. Garantizar el suministro de material de protección a las residencias de perso-
nas mayores, centros de día, viviendas tuteladas, Servicios de Atención Domi-
ciliaria y los diferentes recursos residenciales u ocupacionales para personas con 
discapacidad, para proteger a los profesionales, trabajadores, residentes y fami-
liares de los mismos. 
6. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales, equipos de 
protección y formación en el uso de los mismos para poder cumplir los proto-
colos y la atención adecuada de las personas residentes o usuarias de residen-
cias, centros de día y Servicios de Atención Domiciliaria en caso de nuevos 
rebrotes del COVID-19 que conllevarían un aumento exponencial del gasto 
debido a las sectorizaciones y aislamientos. 
7. Realizar pruebas periódicas en las residencias de personas mayores, centros 
de día, viviendas tuteladas, Servicios de Atención Domiciliaria y los diferen-
tes recursos residenciales u ocupacionales para personas con discapacidad, a 
profesionales y trabajadores para monitorizar la situación en cada uno de los 
centros y, en consecuencia, poder tomar en cada momento las medidas ne-
cesarias. 
8. Crear una comisión de coordinación sociosanitaria, con presencia de todos 
los actores implicados, para evaluar toda la normativa y adaptación a la reali-
dad de las residencias de personas mayores, centros de día, viviendas tutela-
das, Servicios de Atención Domiciliaria y los diferentes recursos residenciales 
u ocupacionales para personas con discapacidad, evitando contradicciones y 
duplicidades. 
9. Identificar una persona de enlace en Atención Primaria con las residencias 
para personas mayores y los diferentes recursos residenciales para personas 
con discapacidad de su ámbito territorial, con un reparto de las competencias 
y funciones que corresponden a cada una de las partes para coordinar las pru-
ebas, el seguimiento y las necesidades de los centros y sus residentes. 
10. Trabajar en problemáticas pendientes aplazadas, como la situación de la 
Atención Primaria, la atención al envejecimiento de la población y el aumento 
de la esperanza de vida, la prevención y la atención de la patología crónica y 
la pluripatología, o la coordinación entre la atención social y sanitaria. 
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Propuesta de resolución 9 
Para la mejora de la protección social 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar las suficientes medidas de protección sanitaria, tanto a profesio-
nales de atención a personas con VIH, como a residentes que se encuentren en 
residencias y pisos tutelados, dado que la mayoría de estas personas son de 
alto riesgo en caso de contraer el COVID-19. 
2. Revisar y actualizar de forma continua y constante los protocolos específi-
cos de prevención de riesgos laborales y preservación de la salud a profesio-
nales de farmacias, supermercados, atención al público, mensajería, transpor-
tistas, personal del Servicio de Atención Domiciliaria, residencias, centros de 
día, centros ocupacionales y demás personal de los recursos de atención y pro-
tección social. 
3. Garantizar las suficientes medidas de protección sanitarias tanto a profesi-
onales como a las residentes que se encuentren en acogida en pisos tutelados 
y alojamientos seguros para víctimas de violencia machista. 
4. En relación con las personas «sin techo»: 
a) Realizar urgentemente un recuento integral en toda Cataluña, que deberá 
actualizarse cada dos años, de todas las personas que no dispongan de techo o 
vivienda, o éste sea inseguro o inadecuado, siguiendo la metodología utilizada 
por FEANTSA (European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless) en coordinación con las entidades especializadas de la so-
ciedad civil y las administraciones locales. 
b) Crear un plan urgente de garantía residencial para las personas sin techo 
reforzando los modelos de Housing First e impulsando el modelo Housing 
Led, así como revisar y reforzar los mecanismos de detección y prevención 
existentes para abordar los procesos de exclusión social. 
c) Reforzar los equipos de intervención profesional a pie de calle para atender 
la emergencia social de este colectivo, incrementada por la crisis del COVID-
19, así como para hacer un seguimiento específico de las personas que no re-
curren a los recursos sanitarios y de salud mental existentes. 
d) Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclu-
sión antes de que las personas terminen en situación de calle e incorporar en 
estos procesos a los agentes sociales y áreas de la administración que puedan 
intervenir, como son agentes sociales, policía local, Mossos d'Esquadra, cen-
tros de salud y servicios sociales, entre otros. 

Propuesta de resolución 10 
Por la mejora de la investigación e innovación en salud 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar significativamente el presupuesto en I+D+i, fijando como ob-
jetivo a medio plazo alcanzar el 3% del PIB en inversión público-privada. Para 
alcanzarlo, a diseñar e implementar un plan que favorezca el aumento de la 
inversión privada. 
2. Promover proyectos europeos viables, que fomenten la innovación en ma-
teria de salud para que puedan ser seleccionados por las instituciones euro-
peas. 
3. Dinamizar el clúster de biotecnología y tecnologías de la salud. 
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4. Incentivar que el tejido productivo de Cataluña participe de forma efectiva 
en la producción del material sanitario necesario para el suministro de los cen-
tros sanitarios. 
5. Diseñar un plan estratégico Salud 4.0 con el objetivo de reducir las barreras 
que dificulten la transferencia de conocimiento, buscando un uso eficiente de 
los recursos destinados a I+D+i, facilitando la implantación y transferencia de 
las innovaciones, así como la evaluación de este tipo de políticas para medir 
los resultados en salud y su eficiencia. 
6. Maximizar el impacto de las actividades de I+D+i orientadas a la mejora de 
la salud de la ciudadanía contribuyendo a su vez a generar riqueza. 
7. Promover y facilitar la colaboración público-privada en las políticas de in-
novación en materia de salud, estudiando la posibilidad de introducir una de-
ducción fiscal en el tramo autonómico de IRPF a este tipo de colaboraciones 
o mecenazgos. 
8. Mejorar la transparencia y difusión entre la ciudanía de los resultados de las 
investigaciones en materia de salud financiadas con fondos públicos. 
9. En el marco de la investigación e innovación orientada a las necesidades 
del sistema sanitario, desarrollar sistemas de evaluación, tanto ex ante como 
ex post, adaptados a cada tipo de investigación. 
10. Crear un centro de investigación de enfermedades infecciosas, de carácter 
multidisciplinar, que tenga como objetivo la elaboración de planes y protoco-
los específicos ante situaciones de emergencia sanitaria. 

Palacio del Parlamento, 6 de octubre de 2020 

Lorena Roldán Suárez Jorge Soler González 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR (REG. 79118) 

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 estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació sanitària 
(tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Sobre les necessitats econòmiques  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
1. Presentar, durant el mes de novembre, un informe detallat amb la despesa 
en salut realitzada durant la pandèmia, i la imputació dels 3.200M€ provinents 
del fons de l'Estat en el pressupost del 2020. 
2. Elaborar una auditoria trimestral de la despesa realitzada en salut, durant 
les mesures excepcionals, i presentar-la durant el mes de novembre. 
3. Elaborar la quantificació de totes les accions que planteja l'agenda de trans-
formació que està realitzant el Govern. 
4. Elaborar una auditoria de tots els pagaments realitzats a la sanitat privada 
per la seva participació en la lluita contra la Covid-19. 

Proposta de resolució 2 
Sobre recerca i innovació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar, durant el mes de novembre, un informe detallat amb els resultats 
del programa Orfeu1 i Orfeu2 realitzat entre el Departament de Salut i els 
centres de recerca i universitats públiques catalanes. 
2. Destinar 15M€ entre els anys 2020, 2021 i 2022 a projectes de recerca en 
salut i específicament de la Covid-19, garantint la continuïtat dels grups de 
recerca i facilitant els resultats satisfactoris.  
3. Invertir 250M€ entre els anys 2020, 2021 i 2022 per a promocionar la in-
novació i el desenvolupament industrial en el sector salut, afavorint la valorit-
zació del coneixement que es genera a les universitats i els centres de recerca 
cap a l'empresa. 

Proposta de resolució 3 
Sobre l'accessibilitat al sistema de salut pública 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer un programa, amb recursos i en el marc del Pla d'Enfortiment i Trans-
formació de l'Atenció Primària, de renovació dels sistemes de telefonia dels 
Centres d'Atenció Primària, CUAPS i Centres Assistencials, per poder donar 
resposta a les necessitats generades. 
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2. Presentar, en el termini de 2 mesos, una auditoria del funcionament del te-
lèfon 061, per tal d'avançar cap a la internalització del servei, i determinar les 
responsabilitat de l'empresa concessionària respecte de les fallades de l'atenció 
telefònica. 
3. Obrir un expedient informatiu, i determinar responsabilitats, a l'Empresa 
Ferrovial per la rescissió de contractes d'atenció telefònica en mig d'una epi-
dèmia de salut Publica i en un moment d'increment de trucades, el que ha 
provocat que unes 1.000 trucades diàries es perdin. 
4. Revisar els protocols i les agendes dels facultatius per tal de determinar un 
major temps d'atenció en les visites no presencials, atenent que l'agenda actual 
fixa un temps de 5 minuts per visita. 

Proposta de resolució 4 
Sobre els professionals sanitaris  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
1. Destinar els recursos econòmics necessaris perquè a les i als professionals 
de la salut se'ls pugui: 
a. retornar els drets i les retribucions perdudes durant les retallades.  
b. facilitar l'equiparació de retribucions, de jornades i condicions laborals i 
d'objectius entres els i les professionals de l'ICS i el SISCAT. 
c. Preveure el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris.  
2. Fer extensiu el pagament de la retribució extraordinària per l'atenció als 
serveis sanitaris durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19 a totes 
i tots els treballadors del sistema, arribant a aquells que presten els seus serveis 
a través d'empreses privades. 
3. Presentar, en el termini d'un mes, un informe sobre les necessitats de per-
sonal facultatiu i infermeria on es determini si el Departament de Salut s'aco-
llirà a la possibilitat de contractació de metges graduats sense plaça de MIR, 
o les contractacions d'extracomunitaris. 
4. Establir un marc de negociació estable, amb presència del CatSalut amb la 
Plataforma de Metges Interns Residents, per tal d'avançar en la millora de les 
seves condicions de formació, laboral i retributiva. 
5. Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i 
infermeria, definint els rols de cada professió, prioritzant el reconeixement i 
les tasques de les TCAI. 
6. Concretar l'escenari del reconeixement via tarifa en concepte de compensa-
ció de l'increment de costos acumulat del 2010 al 2020, l'import equivalent al 
pagament de la retribució variable als professionals del sector concertat i eli-
minar del Conveni la vinculació de la DPOs a l'equilibri pressupostari. 
7. Garantir la correcta contraprestació de l'impacte econòmic de la Covid-19 
al centres del SISCAT sense afectar negativament a l'equilibri econòmic de 
les entitats mitjançant l'aprovació de les tarifes i programes suficients, i la for-
malització dels contractes 2020 abans del 15 de desembre de 2020. 
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Proposta de resolució 5 
Sobre el sistema d'atenció primària  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
1. Reobrir tots els centres d'atenció primària i consultoris locals d'arreu del 
territori que encara resten tancats després de les actuacions extraordinàries ge-
nerades per la Covid-19, i recuperar i reobrir la totalitat dels serveis que han 
de ser oferts des de l'atenció primària.  
2. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini no superior a un mes, 
la implementació del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària, 
amb la determinació d'un calendari concret i dels recursos disponibles. 
3. Recuperar la presencialitat en els centres d'atenció primària pel seguiment 
de la cronicitat i l'atenció d'altres patologies NO COVID, recuperant la qualitat 
assistencial i l'atenció de la ciutadania no incorporada a la digitalització. Re-
cuperar les dimensions clau de l'atenció primària: accessibilitat, proximitat, 
capacitat de resolució i longitudinalitat.  
4. Establir mecanismes i fluxos per a facilitar el trasllat i la mobilitat de pro-
fessionals entre els diferents nivells assistencials d'acord amb les necessitats i 
amb negociació prèvia amb els agents socials. 

Proposta de resolució 6 
Sobre l'atenció sanitària i la salut mental 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer un cribatge de l'estat de salut de la població més vulnerable, per edat, 
cronicitat, pluripatologies per prioritzar el seu seguiment i atenció prioritària. 
2. Realitzar un estudi de les llistes d'espera per prioritzar aquelles intervenci-
ons i proves complementàries que hagin estat aplaçades per la Covid-19 als 
pacients amb més risc. 
3. Reprendre els programes de prevenció i cribatge de càncer de mama i càncer 
de colon, recuperant el principi d'atenció preventiva i evitant que arribin als 
centres assistencials en estadis avançats de la malaltia. 
4. Elaborar un pla de xoc per l'atenció i reducció de  les llistes d'espera gene-
rades durant la primera onada de la Covid-19. 
5. Presentar davant de la Comissió de Salut un estudi sobre l'establiment de 
les Unitats de seguiment post-covid, per atendre a les ciutadanes i ciutadans 
amb patologies generades per la Covid-19. 
6. Adaptar el Pla Estratègic de Salut Mental dotant-lo dels recursos humans i 
materials per fer front a les necessitats i l'increment de la demanda generada 
per la Covid-19, que ha agreujat patologies ja existents, amb noves manifes-
tacions fruit de la pandèmia.  
7. Dotar de recursos estables i estructurals als centres d'atenció primària, a 
l'atenció especialitzada i a les entitats de suport d'afectats i familiars.  
8. Garantir la continuïtat del projecte de lluita contra l'estigma en salut mental, 
que s'ha vist agreujada per les conseqüències socials i econòmiques de la pan-
dèmia de la Covid-19.  
9. Fer un programa específic de seguiment de l'afectació i conseqüències emo-
cionals a la gent gran efecte de la pandèmia i de la solitud que provoca l'aïlla-
ment. 
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10. Dotar a les residències de gent gran de mecanismes d'accés a serveis de 
suport psicològic per atendre als residents amb afectacions emocionals deri-
vades de l'aïllament i la no relació familiar. 

Proposta de resolució 7 
Sobre la construcció del nou sistema de salut 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir les bases per construir un Nou Pacte per la Salut, amb les forces 
polítiques i socials, amb la participació de les entitats científiques, i sindicals. 
Aquest pacte ha d'establir els mecanismes organitzatius i de coordinació ne-
cessaris per poder realitzar una atenció social i sanitària, que tingui la persona 
al centre i que garanteixi l'atenció al llarg de la seva vida. A més ha d'establir 
i prioritzar, un sistema que ens permeti treballar amb els millors mecanismes 
de finançament per establir: 
a. Un sistema de salut públic, universal i finançat amb impostos. 
b. Un increment de la despesa destinada a salut, amb major participació de 
l'àmbit de la salut en els pressupostos de la Generalitat, per tendir a una des-
pesa en salut del 7% del PIB i amb una despesa per càpita tendint als 2.000 
euros/any, assegurant immediatament una despesa de 1.500 euros/càpita. 
c. Un sistema que garanteixi l'equitat territorial i la qualitat assistencial. 
d. Un sistema que afavoreixi el desenvolupament de la recerca i la innovació 
i faciliti el desenvolupament de la indústria relacionada amb la salut. 
2. Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut, a través de 
veritables polítiques de Salut Pública, amb participació de tots els nivells de 
l'administració. 
a. Reforçar la recentment recuperada Agència de Salut Pública, amb recursos 
humans i materials suficients.     
b. Desenvolupar les previsions contemplades a la Llei de creació de l'Agència 
de Salut Pública, i elaborar els seus Estatuts i nomenar el Consell Assessor. 
c. Dotar de les suficients places d'epidemiòlegs per desenvolupar els progra-
mes de prevenció i seguiment i rastreig del coronavirus, i de tots els programes 
de salut pública, en col·laboració amb els municipis i les entitats supra locals 
3. Reforçar l'atenció primària i comunitària com a eix assistencial bàsic i ver-
tebrador del sistema. Aquest paper s'ha de veure reflectit en els pressupostos, 
arribant a una despesa del 25% real dels pressupostos de salut de la Generalitat 
de Catalunya. 
4. Establir uns marcs pressupostaris plurianuals que permetin el disseny i la 
inversió estratègica per afrontar els canvis tecnològics i terapèutics complexos 
i ràpids que s'estan produint. 
5. Incrementar la ràtio d'infermeria per apropar-nos als percentatges de la Unió 
Europea, dotant als i les professionals del reconeixement i mecanismes per 
ampliar la seva capacitat assistencial.  
6. Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i 
infermeria que facilitin la tasca assistencial i disminueixin la burocràcia. 
7. Facilitar els mecanismes de gestió en cada centre assistencial, dotant de més 
mecanismes i capacitat de decisió als i les professionals. 
8. Facilitar carreres professionals que es desenvoluparan en entorns multipro-
fessionals i que hauran de contemplar la major especialització, la millora dels 
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tractaments i els avenços científics i tecnològics, amb l'abordatge de la croni-
citat i de l'acompanyament al final de la vida. 

Proposta de resolució 8 
Sobre la transformació digital del sistema sanitari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar, com a projecte de finançament europeu, la transformació digital 
del sistema sanitari català. Avançant cap a l'ús de la telemedicina, amb pro-
jectes digitals intersectorials entre els àmbits de salut i social.  
2. Presentar la proposta d'integració i interoperativitat dels sistemes d'infor-
mació dels diferents operadors del sistema català de salut, posant especial 
atenció a l'intercanvi d'informació.  
3. Participar en els processos de digitalització estatals per anar conformant uns 
sistemes d'informació globals per totes les Comunitats Autònomes.  
4. Posar en marxa, en els propers 15 dies, l'aplicació Radar Covid. Cal ser part 
d'aquesta iniciativa europea que permetrà fer seguiments dels ciutadans de 
l'UE que vinguin a Catalunya, a part dels propis ciutadans que viuen al nostre 
territori.  

Proposta de resolució 9 
Sobre el sistema residencial, social i sanitari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Procedir a la clarificació dels nombrosos protocols existents per a la pre-
venció de nous brots de la Covid-19 en l'àmbit de les residències de persones 
grans i persones amb discapacitat, que aclareixi entre d'altres, els condicio-
nants per rebre visites de familiars, l'aïllament i trasllat de residents tant a la 
residència com a l'hospital o centres sociosanitaris, els criteris d'admissió de 
nous ingressos, la formació continuada als i les professionals i l'emmagatze-
matge i ús del material d'autoprotecció. 
2. Fer efectius de forma immediata tots els pagaments recollits al Decret Llei 
29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació 
amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de 
determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna. 
3. Donar compte de forma immediata a la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies del compliment del Pla de Contingència per a Residències per a la 
tardor de 2020, presentat al mes de juliol d'enguany.  
4. Publicar els protocols necessaris per a l'atenció primària i consensuats amb 
altres nivells assistencials com l'atenció intermèdia i atenció hospitalària per 
poder prendre les decisions clíniques i ètiques més adients en la cura i el se-
guiment de les persones que viuen en residències. 
5. Enllestir l'ampliació de llits prioritàriament a centres sociosanitaris i centres 
d'atenció intermèdia de nivell 1 fins els 341 llits addicionals tal com contempla 
el Pla de Contingència per a Residències per a la tardor de 2020. 
6. Enllestir, en el termini d'un mes, la contractació de 1.800 gerocultors/es i 
personal auxiliar per a residències de gent gran i discapacitats, tal com con-
templa el Pla de Contingència per a Residències per a la tardor de 2020. 
7. Fer efectiu de forma immediata el pagament del 100% de les places resi-
dencials buides a Catalunya, no contemplades al Decret 29/2020, des de la 
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data d'aixecament de l'Estat d'alarma el 20 de juny de 2020 fins al 30 de se-
tembre de 2020, i que no han estat objecte de nous ingressos. 
8. Complir de forma immediata l'acord aprovat pel Parlament de Catalunya al 
Debat General sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones 
amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 del passat 7 de juliol, que 
instava el Govern a encetar, en el termini de 2 mesos, un procés de renovació 
del mètode d'inspecció dels centres residencials, enfocant-lo fonamentalment 
a la millora de la qualitat del serveis. 
9. Complir de forma immediata l'acord aprovat pel Parlament de Catalunya al 
Debat General sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones 
amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 el passat 7 de juliol, que 
instava el Govern a publicar, en el termini d'un mes, el nombre de persones 
que es troben en llista d'espera per a accedir a una plaça pública de residència 
a Catalunya, amb la seva distribució territorial.  
10. Complir de forma immediata l'acord aprovat pel Parlament de Catalunya 
al Debat General sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a per-
sones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 del passat 7 de ju-
liol, que instava el Govern a publicar, en el termini d'un mes, les persones amb 
el dret reconegut a una prestació del Sistema de Dependència i que es troben 
en llista d'espera. Les dades han de ser mensuals, des de gener a juliol de 2020, 
per tal de comprovar els efectes que la pandèmia ha tingut en la gestió de les 
prestacions per dependència. 
11. Complir de forma immediata l'acord aprovat pel Parlament de Catalunya 
al Debat General sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a per-
sones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 del passat 7 de ju-
liol, que instava el Govern a reobrir de forma immediata totes les oficines 
d'Afers Socials i Famílies de Catalunya.  
12. Coordinar els sistemes d'informació social i sanitari per tal que els i les 
professionals treballin sobre una historia clínica i social compartida. 

Proposta de resolució 10 
Sobre la millora de la coordinació de la gestió de la Covid-19 als cen-
tres educatius amb els ajuntaments  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Millorar la coordinació entre el Departament de Salut i els diferents Ajun-
taments per tal que cada govern municipal disposi de la informació relativa 
als casos positius de Covid-19, així com la seva evolució, el nombre de proves 
diagnòstiques realitzades, la situació de risc, la situació a les residències, la 
tendència, etc. en temps real o en un màxim de 24 h. 
2. Millorar la coordinació entre el Departament de Salut i els diferents Ajun-
taments i garantir que cada govern municipal conegui en temps real, o en un 
màxim de 24 h., els centres educatius i els grups i alumnat i professorat o PAS 
en quarantena o en aïllament del seu terme municipal, així com els casos po-
sitius detectats en l'àmbit educatiu. 
3. Incorporar al programa Traçacovid el camp del municipi on pertany cada 
centre educatiu registrat, per facilitar la difusió de la informació. 
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4. Garantir a les direccions dels centres educatius tot l'assessorament i suport 
necessari per afrontar els dubtes i qüestions relatius a la gestió de la Covid-19. 

Palau del Parlament, 6 d'octubre de 2020 

Eva Granados Galiano Assumpta Escarp Gibert 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 
  



Dossier Ple 63 
7 d'octubre de 2020 

20 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPU-
LAR DE CATALUNYA (REG. 79178, 79211, 79212) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que 
estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació 
sanitària (tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Agraïment al personal sanitari 

El Parlament de Catalunya: 
1. Reitera l'agraïment a tot el personal de les institucions sanitàries per la seva 
dedicació i l'atenció que han prestat i continuen prestant a la ciutadania des de 
l'inici de la pandèmia per la Covid-19 i els encoratja per tal de fer front als 
rebrots que puguin anar sorgint fins que s'aconsegueixi l'estabilització de la 
pandèmia. 
2. Insta el Govern a garantir la disponibilitat dels recursos humans i materials 
necessaris per tal d'assegurar tant la seguretat del personal, com les millors 
condicions possibles en el desenvolupament de les seves tasques. 

Proposta de resolució 2 
Pressupost 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les modificacions pres-
supostaries necessàries, en el marc del pressupost per l'any 2020, per atendre 
adequadament les necessitats extraordinàries de les polítiques de salut sorgi-
des arran de la pandèmia de la Covid-19, així com els plans de xoc per a re-
cuperar part de l'activitat ordinària del sistema sanitari perduda durant la pan-
dèmia, no només incorporant els nous ingressos que es puguin produir fruit de 
les aportacions del Govern d'Espanya, si no també reassignant recursos d'al-
tres departaments. 

Proposta de resolució 3 
Mesures per enfortir el sistema de salut 

El Parlament de Catalunya: 
1. Agreix al Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de 
Salut de Catalunya, la elaboració de l'informe "30 mesures per enfortir el sis-
tema de salut" lliurat el passat mes de setembre. 
2. Considera necessari que el Govern impulsi les mesures i l'acció de govern 
oportunes per tal de fer realitat les mesures proposades. 
3. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Valorar l'adopció de les mesures proposades tot analitzant-les detallada-
ment i adaptant-les a les possibilitats de cada moment. 
b) Informar trimestralment a la Comissió de Salut del Parlament dels avenços 
en l'adopció de cada una de les mesures proposades. 
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Proposta de resolució 4 
El 061/Salut Respon 

El servei 061/Salut Respon ha pres un gran protagonisme arran de la pandèmia 
de la Covid-19. En el moment més crític de la mateixa havia de constituir la 
principal porta d'accés al sistema sanitari públic, però malauradament, no es-
tava dimensionat per atendre l'allau de consultes que es va produir en aquell 
moment, motiu pel qual es van haver improvisar alternatives, com ara la d'ha-
bilitar l'ús del 112 per a determinades emergències de salut, fins que no es va 
afegir un reforç del personal. 
En l'actualitat, en la mesura que continua la tensió sobre el sistema sanitari per 
les especials configuracions dels Centres d'Atenció Primària i per les tasques 
derivades de la pandèmia, l'ús del 061/Salut Respon continua sent important 
per donar resposta a la ciutadania, en canvi, sembla que arrel de canvis sovin-
tejats del personal d'aquest servei la capacitat de resposta disminueix molt no-
tablement i no és l'adequada per la demanda que té. 
És per això que, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir a la empresa concessionària del servei 061/Salut Respon mantenir la 
qualitat i la capacitat de l'atenció a la ciutadania atenent a les actuals circums-
tàncies especials que amb motiu de la pandèmia estem travessant. 
2. Elaborar els plans de contingència necessaris pel servei 061/Salut Respon 
per tal de preveure situacions extraordinàries, que requereixin mesures espe-
cials per poder atendre la ciutadania, com la que s'ha produït arran de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Proposta de resolució 5 
L'atenció primària 

Abans de la crisi sanitària en la que estem immersos veníem advertint del pro-
gressiu deteriorament de l'atenció primària que, un cop superada la crisi eco-
nòmica i financera de 2008 i 2012, no ha recuperat el nivell de servei, ni de 
pressupostos de què disposava. L'arribada de la pandèmia de la Covid-19 ha 
tensionat encara molt més l'atenció primària, atès que sobre la mateixa estant 
recaient noves tasques en relació a la lluita contra la pandèmia, a més de man-
tenir l'atenció sanitària amb les limitacions pròpies de la situació sanitària.  
Aquestes limitacions tenen efectes sobre altres serveis com per exemple els 
hospitalaris que veuen créixer les visites a urgències fins a col·lapsar els ser-
veis, degut entre d'altres motius a la sobrecàrrega que pateix l'atenció primària. 
També en les actuals circumstàncies hi ha un cert desconcert i desconeixement 
entre la ciutadania, sobre els serveis que es presten al seu Centre d'Atenció 
Primària, i és que no hi ha un criteri homogeni d'atenció als CAP de tot el 
territori. 
És per tot això que, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir uns criteris clars i homogenis sobre els serveis que poden prestar 
els Centres d'Atenció Primària i la forma en què es presten (telefònica o pre-
sencialment). 
2. Avançar en la recuperació la normalitat en la prestació dels serveis sanitaris 
als centres d'atenció primària amb l'objectiu que, prioritàriament, es prestin de 
forma presencial. 
3. Dotar de Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) d'alta resolució 
en les poblacions de més de 30.000 habitants. 
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4. Posar en marxa una campanya de comunicació per a informar a la ciutadania 
en quins casos cal fer ús del 061/Salut Respon o recórrer als Centres d'Atenció 
Primària. 
5. Impulsar un pla de reforçament de l'atenció primària per a donar resposta a 
la situació en la que es troba actualment, però amb la vista posada en el refor-
çament necessari en el futur immediat. 
6. Millorar la dotació pressupostària de l'atenció primària. 

Proposta de resolució 6 
Atenció especialitzada 

A inicis del 2020 hi havia 824.000 catalans i catalanes en llistes d'espera de 
consultes a especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. 
Fruit de les mesures adoptades per a contenir i lluitar contra la pandèmia de la 
Covid-19 al mes de maig, si bé el nombre de pacients no havia variat substan-
cialment, si ho havien fet els temps d'espera que s'havien incrementat en 60/70 
dies, els dies que havia durat la pràctica aturada de l'activitat als centres sani-
taris. 
La manca de dades des del mes de maig ens impedeix conèixer la situació 
actual, però no haurà millorat doncs encara no s'ha pogut recuperar l'activitat 
ordinària prèvia a la crisi sanitària. En aquesta situació és necessari un esforç 
suplementari, no només per recuperar l'activitat ordinària, sinó també per a 
recuperar l'activitat que no s'ha pogut dur a terme i, finalment són necessàries 
mesures estructurals per reduir definitivament les llistes d'espera. 
Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i implementar un pla de xoc per a recuperar l'activitat ordinària i 
l'activitat no realitzada durant la crisi sanitària en consultes d'especialistes, 
proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. 
2. Continuar publicant puntualment les dades de llistes d'espera, tal com ja es 
feia fins el passat mes de maig, quines dades són les darreres disponibles. 

Proposta de resolució 7 
Facultatius 

A Catalunya hi ha un 3.500 metges residents interns (MIR), metges graduats 
que es troben en formació d'alguna especialitat a diferents equipaments hos-
pitalaris, i que constituiran els especialistes que atendran el sistema sanitari en 
els propers anys. Durant els darrers mesos han convocat vagues a diferents 
comunitats, però amb algunes reivindicacions comunes com ara l'escassa su-
pervisió de la seva formació, desigualtats salarials entre comunitats, i dintre la 
mateixa comunitat entre hospitals, o el respecte dels temps de descans setma-
nal o després de les guàrdies. A Catalunya, els MIR han fet vaga durant les 
dues darreres setmanes, sense que s'hagi arribat a un acord satisfactori. 
D'altra banda és coneguda a Catalunya la manca de metges de diferents espe-
cialitats per dotar adequadament la sanitat pública, fet que ha motivat reitera-
des peticions del Parlament, per tal l'ampliar la oferta de places MIR i incre-
mentar la formació d'especialistes. 
Finalment, el Real Decret-Llei 29/2020 de 29 de setembre de mesures urgents 
en matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans 
al Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
covid-19, preveu la possibilitat de contractar metges extracomunitaris amb 
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titulacions d'especialistes pendents d'homologació, així com també metges ti-
tulats amb la prova MIR superada però sense plaça, el que en ambdós casos 
significa atorgar competències pròpies d'especialistes a titulats sense la for-
mació, o amb formació no acreditada.  
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Participar de les negociacions amb el MIR per tal de resoldre el conflicte 
en el que estan immersos i que, fonamentalment, depèn de què el Govern pu-
gui assumir el cost que representa la millora de les condicions laborals i for-
matives. 
2. Rebutjar les mesures establertes al Real Decret-Llei 29/2020 pel que fa a la 
contractació de facultatius sense especialització o amb formació no acreditada, 
tot apostant per: 
a) L'acceleració dels processos d'acreditació de formació especialitzada de 
metges extracomunitaris. 
b) L'ampliació del nombre de places MIR. 

Proposta de resolució 8 
Atenció sociosanitària 

La crisi sanitària de la Covid-19 ha fet aflorar la situació real de l'atenció so-
ciosanitària a Catalunya. Els problemes del sector que ara s'han donat a conèi-
xer per al conjunt de l'opinió pública no eren desconeguts pels professionals 
que s'hi dediquen com tampoc per a usuaris i famílies que porten temps recla-
mant la necessitat d'una intervenció urgent per a garantir la qualitat assisten-
cial. 
La inacció de la Generalitat al llarg dels any ha cronificat un dèficit al sector 
sociosanitari que cal revertir però, l'actual situació epidemiològica ho dificulta 
i requereix garantir accions immediates i urgents per a millorar l'atenció i la 
resposta davant el SARS-CoV2.   
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Integrar l'atenció sanitària i social per oferir una millor resposta a la pobla-
ció més vulnerable apostant per un nou model d'acompanyament de la gent 
gran, basat en apropar més serveis a les llars, perquè el domicili esdevingui el 
centre d'operacions de l'atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat 
2. Mantenir la coordinació de l'atenció sanitària a les residències a través dels 
equips de l'atenció primària i replantejar el model d'Equips d'Atenció Resi-
dencial vigent fins ara a que ha demostrat ser disfuncional. 
3. Incrementar les actuals ràtios de professionals i els mòduls econòmics dels 
centres residencial, a partir de l'acord amb totes les patronals residencials ca-
talanes. 
4. Accelerar el pagament pendent des de juliol de 2020 dels sobrecostos que 
la pandèmia de la Covid-19 ha general per les places reservades i places buides 
per futures contingències davant els rebrots. 
5. Reconèixer com a centres sociosanitaris de caràcter comunitari totes les re-
sidències d'atenció a persones grans, a persones amb discapacitat, o a persones 
amb trastorn mental, i les doti de recursos suficients per a garantir una atenció 
integrada dels sistemes de salut i de serveis socials. 
6. Treballar, juntament amb el sector i experts, en un nou model d'atenció re-
sidencial que garanteixi la qualitat i l'atenció integral als residents, fent efec-
tiva la integració de l'atenció social i sanitària en els centres, incloent totes 
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aquelles actuacions i suports que permetin acompanyar i acomplir les neces-
sitats físiques, emocionals, psíquiques de les persones ateses. 

Proposta de resolució 9 
El paper de les farmàcies 

Durant l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 ha estat imprescin-
dible la mobilització de tots els recursos sanitaris disponibles per atendre de 
la millor manera el conjunt de la ciutadania, tant els afectats pel virus, com la 
resta de la població quines necessitats d'atenció sanitària continuaven sent les 
mateixes amb emergència, que sense emergència. 
En aquesta situació, el Departament de Salut ha comptat amb els establiments 
sanitaris més nombrosos, més estesos per tot el territori i dotats de professio-
nals sanitaris, com són les oficines de farmàcia i els farmacèutics, cosa que ha 
permès alliberar altres recursos sanitaris per destinar-los a la gestió de l'emer-
gència, principalment dels Centres d'Atenció Primària.  
En aquest sentit, s'ha dotat als farmacèutics d'accés als plans de medicacions 
dels pacients, se'ls ha dotat de capacitat d'allargar tractaments de llarga durada 
d'acord amb el seu criteri professional, i fins i tot, s'han fet càrrec de la distri-
bució dels medicaments de dispensació a farmàcia hospitalària. Finalment, 
també s'ha confiat en les oficines de farmàcia per a la distribució massiva de 
mascaretes de protecció, que més enllà d'una incidència informàtica durant les 
primeres hores de dispensació, ha permès distribuir hores d'ara, més de 3 mi-
lions de mascaretes a la ciutadania. 
Properament serà necessària la realització massiva de proves de detecció de 
Sars-Cov2 i, quan se'n disposi, del subministrament de vacunes. 
A Catalunya disposem de 3.214 oficines de farmàcia distribuïdes per tot el 
territori ateses per professionals sanitaris, i que per tant ofereix una accessibi-
litat de la ciutadania, que no ofereix cap altre equipament sanitari.  
Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
1. Valora molt positivament el paper desenvolupat per les oficines de farmà-
cia, els professionals farmacèutics i els seus treballadors en aquesta emergèn-
cia sanitària. 
2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals quines de les mesu-
res adoptades durant aquesta emergència sanitària poden romandre assignades 
a les oficines de farmàcia un cop superada la crisi. 
b) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals en quins altres àm-
bits de l'assistència sanitària els professionals de la farmàcia poden col·labo-
rar, tot millorant l'atenció que rep la ciutadania, intentant optimitzar els recur-
sos disponibles en benefici de la salut pública. 
c) Valorar la possibilitat que les oficines de farmàcia puguin realitzar test de 
detecció del SARS-CoV2 i, quan hi hagi disponibilitat i el volum ho reque-
reixi, subministrar les vacunes. 

Proposta de resolució 10 
Perseverar en la lluita contra la Covid-19 

Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 el Parlament de Catalunya, cons-
cient de la necessitat d'impulsar l'acció del Govern en la lluita contra el coro-
navirus, ha aprovat diverses resolucions fruit del debat específic celebrat al 
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mes de juliol de 2020. Aquestes resolucions contemplen mesures i línies d'ac-
ció que el Govern necessàriament ha de posar en marxa si el seu objectiu és  
revertir la pandèmia i els efectes i les conseqüències que està deixant en la 
societat. 
L'actual situació epidemiològica però, obliga prioritzar aquelles mesures que 
tenen com a objectiu garantir la seguretat dels ciutadans i dels professionals 
sanitaris, evitar la propagació dels contagis i preparar el sistema per una se-
gona onada per evitar el seu tensionament que va en detriment de la qualitat 
assistencial. 
Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, so-
bre la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandè-
mia de Covid-19. 
2. Ampliar la campanya Mascareta/Salut mentre l'ús de la mascareta com a 
mitjà per evitar el contagi davant la Covid-19 sigui recomanable o obligatori 
en determinades situacions d'acord amb les instruccions de les autoritats sani-
tàries. 
3. Mantenir de forma permanent una bossa de personal sanitari que permeti 
ampliar la dotació de personal del sistema sanitari públic quan la situació sa-
nitària i/o epidemiològica ho requereixi. 
4. Continuar amb el programa de compres de material i equipament sanitari 
per a mantenir una reserva estratègica que garanteixi l'abastament de tot el 
material necessari per a fer front a possibles rebrots o noves onades de la Co-
vid19 o qualsevol altre crisi sanitària. 
5. Garantir el suficient material de protecció individual (EPI) davant el contagi 
de la Covid-19 per a tot el personal del sistema sanitari. 
6. Reforçar la permeabilitat entre les residències de gent gran, l'atenció primà-
ria i l'atenció hospitalària per garantir un seguiment mèdic constant a la gent 
gran resident. 

Palau del Parlament, 7 d'octubre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 79180) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat ge-
neral sobre la situació sanitària (tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
En l'àmbit de la recerca sanitària 

Des de l'inici de la pandèmia s'han generat una sèrie de consensos en la nostra 
societat. En aquest sentit, la priorització de les polítiques públiques de recerca 
han esdevingut una necessitat sanitària per a cercar tractaments, vacunes i pro-
tocols de detecció ràpids i eficaços. D'altra banda, la recerca s'ha convertit en 
una autèntica política social davant la situació de pandèmia global i també una 
política econòmica de recuperació davant l'impacte a la nostra societat. 
 El Parlament de Catalunya insta el Govern a : 
1. Incentivar de manera continuada la recerca a Catalunya amb la priorització 
de partides pressupostàries específiques de recerca en salut contra la covid19. 
2. Cercar mecanismes de control i avaluació dels danys psicosocials causats 
per la covid19 a través de la recerca. 
3. Establir que la col·laboració publicoprivada en l'àmbit de la recerca i la 
innovació es faci des de polítiques públiques que en determinin els valors i les 
pràctiques de vocació de servei públic. 

Proposta de resolució 2 
Violència masclista i drets de les dones 

Durant el confinament el telèfon d'atenció contra la violència masclista va re-
bre un 88% més de trucades que durant els mateixos mesos l'any anterior. La 
obligació de conviure amb l'agressor i la impossibilitat de contactar amb altres 
persones va fer augmentar la indefensió de les dones i els casos de violència 
contra elles, essent la violència psicològica la més denunciada (en un 91,8% 
dels casos), seguida de la violència física (un 39,7%), la violència econòmica 
i la violència sexual. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a : 
1. Garantir la seguretat de les dones potenciant tots els recursos i serveis d'a-
tenció a les dones víctimes de la violència masclista i millorant els protocols 
de prevenció. 
2. Millorar les xarxes socials de suport per a dones en risc de patir violència 
masclista com la iniciativa «Establiment segur contra la violència masclista». 
3. Difondre periòdicament les dades d'afectació de la Covid desagregades per 
sexe, tant en l'àmbit de la Salut (dones que han donat positiu i dones mortes 
per Covid), com en l'àmbit de Treball (ERTOs i taxa d'atur). 
4. Garantir l'anàlisi de l'impacte de gènere de la Covid i la situació de crisi 
econòmica i social derivada, així com garantir i fer el seguiment de la incor-
poració de la perspectiva de gènere de forma transversal en les estratègies i 
plans de recuperació. 
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5. Reforçar els recursos d'acompanyament de les dones que han passat per 
situacions de violència masclista durant el confinament i el post confinament, 
tenint en compte que l'aïllament i/o les majors dificultats per accedir als recur-
sos sens dubte han agreujat les possibilitats d'abordatge de les situacions de 
violència i la recuperació dels seus projectes vitals. 
6. Garantir l'accés de les dones i les persones LGTBIQ+, indistintament de la 
seva situació administrativa, als serveis de salut sexual i reproductiva neces-
saris i integrals. 
7. Treballar per mantenir l'accés a l'avortament (més enllà de l'estat d'alarma) 
amb un màxim d'una sola visita al centre o servei de salut i el seguiment via 
telemedicina per reduir els riscos d'exposició al contagi de dones i professio-
nals. 
8. Assegurar canals d'informació de qualitat assequibles, accessibles i adaptats 
sobre els serveis de salut sexual i reproductiva per a tota la població. 
9. Garantir l'accés a productes de salut reproductiva. Garantir l'atenció durant 
l'embaràs, el part i el puerperi. 
10. Garantir el dret de les dones a rebre informació, cures i acompanyament 
al llarg de tot el procés, a escollir on i com volen parir i ser ateses en tot mo-
ment respectant la seva dignitat i les seves decisions, estiguin o no afectades 
per la COVID. 

Palau del Parlament, 7 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
  



Dossier Ple 63 
7 d'octubre de 2020 

28 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 
COMÚ PODEM (REG. 79191) 

A la Mesa del Parlament 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació 
sanitària (tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Per un Pacte Nacional per la Salut Pública a Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un Pacte Nacional per 
la Salut Pública, amb la participació de les administracions públiques catala-
nes, les professionals del sector sanitari, els grups parlamentaris, els agents 
socials i les entitats de defensa de la sanitat pública, per tractar, entre altres, 
les següents qüestions: 
1. Mai més retallades en el nostre sistema de salut. 
2. Un pressupost per la sanitat a l'europea: 7% del PIB català com a objectiu. 
3. Reforçar l'atenció primària i comunitària transformar-la en el cor del sis-
tema. 
4. Dignificar la professió d'aquells i aquelles que ens cuiden. 
5. Clarificar l'actual sistema sanitari, garantint un control públic i efectiu de 
tots els serveis i recursos. 
6. Reforçar les polítiques de salut pública per promoure entorns, condicions i 
modus de vida saludables al llarg de tota la vida. 

Proposta de resolució 2 
Acabar amb l'infrafinançament del sistema sanitari públic 

El Parlament de Catalunya constata que: 
1. Per tenir un sistema de salut de qualitat cal incrementar la inversió en salut 
fixant un sòl d'inversió d'almenys del 7% del PIB, el qual caldria assolir de 
forma progressiva en un termini màxim de 3 anys, per deixar d'estar per sota 
de la mitjana de les CCAA i equipar-nos a mitjanes europees. 
2. Es necessari un nou model de finançament per garantir l'autonomia i la su-
ficiència dels recursos de la Generalitat. 
3. L'increment d'inversió en salut s'ha d'orientar a passar d'un model centrat 
en la malaltia, a un model amb més pes en la prevenció i promoció de la salut, 
garantint que tota la nova inversió es destina a gestió pública, a un model cen-
trat en l'atenció primària, a ampliar la cartera de serveis coberts i reduir llistes 
d'espera i a la millora de les condicions laborals. 
Per assolir aquests objectius el Parlament insta al Govern a: 
1. Garantir que la utilització dels recursos dels fons COVID destinats a refor-
çar l'assistència sanitària es faci en coherència amb els objectius d'enfortir el 
sistema públic. 
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2. Utilitzar la major capacitat de despesa pública per 2021, que permet la fle-
xibilització dels objectius de dèficit, per fer un pas decidit per apropar-nos al 
l'objectiu de destinar un 7% del PIB a depesa sanitària. 
3. Seguir impulsant un sistema fiscal just i progressiu que gravi les rendes més 
altes i permeti incrementar els ingressos públics. 

Proposta de resolució 3 
Per un veritable Sistema Nacional de Salut de Catalunya. Desmercan-
tilitzar la salut 

1) El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d'aprovar una Llei del 
Sistema Nacional de Salut de Catalunya que substitueixi la Llei d'Ordenació 
Sanitària de Catalunya (LOSC) per garantir un veritable sistema sanitari uni-
versal equitatiu i de qualitat, de finançament, planificació, gestió i provisió 
públiques. 
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les actuacions neces-
sàries per garantir: 
a) Que el CatSalut sigui el govern efectiu de tot el sistema de finançament 
públic, amb capacitat de coordinació de tot el sistema i de control pressupos-
tari, d'objectius i de circuïts assistencials i clínics per a garantir equitat arreu 
del país i poder aplicar estratègies efectives per a eliminar el greu problema 
de les llistes d'espera. 
b) Regular condicions laborals equiparables a tot el sistema de finançament 
públic. 
c) Revisar totes les externalitzacions existents a proveïdors privats amb ànim 
de lucre, planificant la recuperació dels serveis via mitjans propis o absorció 
via ICS, començant pels serveis de rehabilitació i logopèdia, pel 061 i el servei 
de rastrejadors i pels contractes i convenis amb els Equips d'Atenció a les Re-
sidències. 
d) La transparència i governança participativa. Més participació dels equips 
de professionals i de la pròpia ciutadania en la planificació i decisions de ges-
tió, especialment en l'Atenció Primària i Comunitària, desplegant els consells 
territorials de salut i ampliant la coordinació amb el món local. 
e) Garantir l'avaluació independent, amb control democràtic i transparència 
absoluta, dels resultats en salut i despeses del sistema. 

Proposta de resolució 4 
Prioritzar l'Atenció Primària i Comunitària i posar-la en el centre del 
sistema 

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a, de forma immediata: 
a) Incrementar el personal, pressupost i materials per a l'Atenció Primària i 
Comunitària, per a fer front a les necessitats de control i seguiment del Covid-
19, per a seguir assumint l'assistència sanitària a les residències i per a poder 
recuperar l'activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir la llista d'es-
pera acumulada. 
b) Recuperar la visita presencial a tota l'Atenció Primària, amb l'equip de re-
ferència del pacient, per a tot allò que no es pot resoldre telefònicament o on-
line. I garantir l'atenció telefònica també amb l'equip de referència. 
c) Reforçar temporalment l'atenció primària amb personal d'altres nivells as-
sistencials. 
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d) Presentar un pla per a recuperar professionals assistencials d'Atenció Pri-
mària que els darrers anys han marxat a altres nivells assistencials, a altres 
comunitats autònomes o a altres països a treballar. 
2) El Parlament de Catalunya manifesta la urgència de realitzar una reforma 
estructural de l'Atenció Primària, dotant-la de pressupost i personal suficient, 
així com d'estructures de gestió pròpies, per a: 
a) Assumir serveis que ara es presten als hospitals i poden ser més efectius a 
la primària (hospitalització a domicili, hospitals de dia, especialitats actual-
ment doblades). 
b) Assumir l'atenció a la salut integral de les persones residents a les residèn-
cies geriàtriques del seu territori. 
c) Recuperar el servei de rehabilitació ambulatòria i domiciliària del territori, 
ara externalitzat. 
d) Tenir un paper clau en la coordinació tant de gestió i d'informació, com 
clínica amb els hospitals del territori. 
e) Reforçar el treball en xarxa amb Salut Pública i amb Serveis Socials al ter-
ritori, així com amb el servei de SAD. 
f) Seguir incrementant progressivament els recursos per a l'Atenció Primària 
i Comunitària fins arribar almenys a una quarta part del Pressupost total de 
Salut. 

Proposta de resolució 5 
Potenciar la salut pública 

El Parlament de Catalunya constata que per potenciar la salut pública cal: 
1) Reforçar el pressupost i el personal de l'Agència de Salut Pública de Cata-
lunya, per a seguir fent estudis epidemiològics, previsió, planificació per a 
futurs nous brots o altres pandèmies, i per a poder assumir el seguiment de 
brots i de la situació a les escoles. 
2) Augmentar la despesa en salut pública, perquè sigui com a mínim el doble 
de l'actual i tendir a destinar-hi, en anys successius, almenys el 3% del pres-
supost destinat a salut. 
3) Posar en marxa accions intersectorials i des de tots els àmbits de govern per 
millorar la salut de la població i disminuir les desigualtats en salut, com per 
exemple amb les polítiques de reducció de la pobresa o contra la contamina-
ció. 
4) Promoure la participació dels i les professionals de la salut en altres sectors 
per fomentar l'enfocament de la salut en totes les polítiques públiques. 
5) Assegurar la comprensió de l'enfocament dels determinants de la salut per 
part de tots els professionals sanitaris. 
6) Establir per normativa l'avaluació sistemàtica de l'impacte en salut de totes 
les polítiques. 

Proposta de resolució 6 
Cuidar els que ens cuiden 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aplicar un pla de recursos humans per incrementar les plantilles, especial-
ment a l'Atenció Primària i Comunitària, i millorar les condicions laborals de 
tots els treballadors i treballadores de la salut. 
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2) Negociar amb urgència i acordar millores en les condicions de formació, 
horaris i sous dels metges especialistes en formació (MIR). 
3) Elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions laborals del 
personal del transport sanitari a les del personal del SEM. 
4) Realitzar les actuacions necessàries perquè el 90% dels actuals interins si-
guin plenament fixos en la plantilla del sistema sanitari. 
5) Equiparar els salaris i les condicions laborals de tots els treballadors i tre-
balladores del SISCAT. 
6) Consensuar els objectius anuals i les retribucions que hi van associades, i 
afavorir la qualitat i eficiència per sobre de criteris econòmics: accessibilitat, 
visites a domicili en l'atenció primària, atenció continuada, gestió de la croni-
citat, etc. 
7) Incrementar el pressupost i el temps per fer formació continuada i recerca 
en els centres del SISCAT. 
8) Assegurar la conciliació familiar, personal i laboral per a tots els treballa-
dors i treballadores del sistema. 
9) Facilitar el sistema per a garantir que tot el personal assistencial de residèn-
cies accedeixi a cobrar la paga extraordinària COVID aprovada pel Decret 
Llei 24/2020 

Proposta de resolució 7 
Coordinació efectiva del sistema social i sanitari 

El Parlament de Catalunya manifesta que cal realitzar les següents actuacions: 
1) La coordinació i integració dels sistemes social i sanitari en la seva globa-
litat. Amb sistemes de registre i informació compartits, guies conjuntes d'ac-
tuació respecte l'envelliment en solitud, les situacions d'exclusió social, addic-
cions o problemes de salut mental. 
2) Garantir una gestió unificada de l'atenció a la cronicitat i a la dependència 
entre tots els nivells assistencials socials i de salut. 
3) Revisar tota la xarxa de centres sociosanitaris a través d'una auditoria ex-
terna i elaborant plans de qualitat efectius. 
4) Garantir un model de planificació, gestió i provisió públiques dels centres 
sociosanitaris. I únicament quan no es pugui garantir una gestió directa, de 
forma justificada, fer un encàrrec de gestió a ens propis o a entitats sense ànim 
de lucre per via de concertació. 

Proposta de resolució 8 
Millorar el sistema d'atenció a la salut mental i a les addiccions 

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a, de forma immediata, reforçar 
la xarxa Salut Mental per afrontar les conseqüències que tindrà en aquest àm-
bit la crisi social i econòmica que s'obre, a banda dels casos d'estrès post-trau-
màtic que poden sorgir dels efectes de la crisi sanitària, el confinament i les 
pèrdues patides. 
2) El Parlament de Catalunya expressa que les prioritats per millorar el sistema 
a l'atenció en salut mental són: 
a) Garantir un model d'atenció a la salut mental i a les addicions amb les se-
güents característiques: 
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1. que integri plenament la salut mental comunitària en l'atenció primària i 
comunitària i la coordini amb els diferents sectors; 
2. que tingui una xarxa d'atenció especialitzada en salut mental i addiccions 
plenament incorporada al sistema nacional de salut; 
3. que estigui orientat a la comunitat, a la reducció de les desigualtats i a la 
recuperació i reinserció social; 
4. que tingui mecanismes de gestió integral per assegurar una atenció iguali-
tària i de qualitat al conjunt de la població. 
b) Dotar el model de prou recursos per poder donar resposta a les necessitats 
de la tota la població, augmentant un 40% el pressupost per poder garantir una 
cartera de serveis que inclogui atenció, rehabilitació i reducció de danys amb 
dotacions de professionals ajustades a la desigualtat social i a la complexitat 
de la població atesa. 

Proposta de resolució 9 
Drets i perspectiva de gènere 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Reforçar el dret a la salut sexual i reproductiva a través de les mesures se-
güents: 
a) Assegurar el dret a l'avortament gratuït a tot el territori català, garantint que 
els centres públics ofereixin aquesta intervenció. 
b) Mantenir la tramitació telemàtica d'una IVE més enllà de la crisi COVID, 
reduint així els passos previs aplicats fins ara. 
c) Garantir l'accessibilitat als mètodes anticonceptius. 
d) Impulsar la prevenció de les malalties de transmissió sexual. 
e) Potenciar la llibertat de decisió i evitar l'excés d'intervenció i medicalització 
de l'embaràs, part, lactància i menopausa. 
f) Posar mesures per a recuperar, amb seguretat, la possibilitat que ambdós 
progenitors puguin ser a les proves mèdiques de seguiment d'un embaràs, així 
com al part. 
2) Implicar més el sistema de salut en la lluita contra la violència masclista i 
les violències sexuals, incrementant els recursos del sector sanitari dedicats a 
la prevenció, a l'atenció i a la recuperació, en coordinació amb els circuits 
territorials. 
3) Assegurar l'accés universal al sistema sanitari públic a totes les persones 
que viuen a Catalunya. 

Proposta de resolució 10 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Reobrir tots els CAP i consultoris locals i recuperar-ne els horaris d'atenció 
previs a la crisi COVID i, en concret, d'immediat: 
a) Recuperar les urgències 24 hores del CAP del barri de Bonavista a la ciutat 
de Tarragona. 
b) Reobrir el Centre Atenció primària de Torrelles de Llobregat, restablir el 
100% dels serveis al CAP de Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicens dels 
Horts. 
c) Reforçar els recursos de les trenta Àrees Bàsiques de Salut de les Regió 
Sanitària de Ponent i d'Alt Pirineu i Aran 
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d) Reactivar i posar en marxa al 100% els serveis dels centres d'atenció pri-
mària a totes les Àrees Bàsiques de Salut a les Comarques Gironines; en es-
pecial les següents Equips d'Atenció Primària: EAP Camprodon, EAP Ripoll, 
EAP Olot, EAP Besalú, EAP Vilafant:, EAP La Jonquera, EAP Salt, EAP 
Banyoles, EAP Cassà de la Selva, EAP Celrà, EAP Taialà, EAP Bàscara, EAP 
Figueres, EAP Llançà. 
e) Restablir i mantenir les urgències 24h d'Atenció Primària al Masnou millo-
rant la seva qualitat. 
f) Obertura del 100% CAPS i consultoris locals de la Regió Sanitària de la 
Catalunya Central i que aquests retornin a l'horari d'atenció anterior a la pan-
dèmia. 
g) Restablir i recuperar tots els serveis al 100% durant tot l'any i cobrir les 
places vacants del CAP de Palaudàries a Lliçà d'Amunt, CAP de Montmeló i 
CAP de Cànoves i Samalús. 
h) Reobertura del consultori en el seu horari habitual i el personal necessari 
del Consultori de Viladecavalls i el restabliment de les Urgències i l'atenció 
Sexual i Reproductiva al CAP La Florida de Santa Perpètua de la Mogoda. 
2. Atendre la urgent necessitat de renovació d'infraestructura i equipaments 
dels Centres d'Atenció Primària. 
3. Presentar un pla per atreure professionals per treballar a l'atenció primària 
de les zones rurals. 

Palau del Parlament, 07 d'octubre de 2020 

Jéssica Albiach Satorres Marta Ribas Frías 
Presidenta del GP CatECP Portaveu adjunta del GP CatECP 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDA-
TURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 79192, 79213) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació sanitària (tram. 
255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Per l'increment del finançament per l'atenció primària 

El sistema de salut pública pateix d'un finançament clarament insuficient. Els 
pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya per l'any 2020 no van re-
vertir les retallades dels últims deu anys, i tampoc van incrementar de forma 
substancial la progressivitat del sistema d'impostos.  
L'escala autonòmica de l'IRPF continua mantenint una linealitat que acaba 
gravant, de forma injusta, els col·lectius que menys ingressen al cap de l'any. 
La modificació dels trams impositius d'aquest impost és absolutament neces-
sària si es vol complir amb dos objectius; incrementar la progressivitat en la 
tributació, i per tant la seva justícia, i aconseguir més recursos per aquells ser-
veis públics que ho necessiten.  
L'atenció primària de la sanitat pública és un dels serveis públics més neces-
sitat de finançament, tant pel que fa a infraestructures, com a equipament i a 
personal. Tot i ser un dels fonaments de la salut pública, com a porta d'entrada 
al sistema i servei de proximitat, l'atenció primària no supera el 16% del total 
del pressupost de salut. Des del mes de març han tancat 46 CAPs i 462 con-
sultoris locals i han privatitzat un servei, com el del rastreig, que per qualitat i 
eficiència s'hauria pogut fer des de l'atenció primària.  
Cal, doncs, revaloritzar l'atenció primària com un dels pilars de la salut pública 
i revertir la desconsideració a la que ha estat sotmesa els darrers anys i això 
només es pot fer aconseguint més ingressos a través de l'equitat en la fiscalitat.  
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  
1. Que amb un termini de tres mesos es tramiti una reforma de l'escala auto-
nòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que incrementi la 
tributació d'aquells i aquelles que ingressen anualment més de 60.000 €, en els 
termes que s'expressava l'esmena número 5 de la CUP-CC en la tramitació de 
la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
(tram. 200-00012/12). 
2. Que els ingressos que aporti aquesta reforma tributària es dediquin a l'aten-
ció primària de la sanitat pública. 
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Proposta de resolució 2 
De suport als i les MIR i la convocatòria de vaga per a la millora de 
les seves condicions 

Durant la primera onada de la pandèmia les professionals de la salut van fer 
un esforç extraordinari per tal que la sanitat pública pogués respondre al repte 
que va suposar el COVID19. Aquest esforç no es va veure recompensat degu-
dament amb les millores estructurals que la sanitat pública reclama des de fa 
anys. Uns mesos després, el Departament de Salut s'està trobant amb una plan-
tilla de professionals que reclama els seus drets i, en conseqüència, un sector 
que lluita pel dret de tota la ciutadania a uns serveis de salut dignes.  
El col·lectiu MIR està convocant jornades de vaga des de finals del mes de 
setembre amb un seguiment per sobre del 90%. El MIR està pensat com a 
període de formació, però el Departament de Salut està utilitzant aquest recurs 
com a mà d'obra de baix cost.  
El col·lectiu MIR està reivindicant el seu dret a una formació de qualitat, a 
condicions laborals dignes i a retribucions d'acord amb la tasca que desenvo-
lupen. En resum, estan reivindicant que es compleixi la llei. I no són reivindi-
cacions que afectin només el col·lectiu MIR, afecten a tota la població que fa 
ús dels serveis de salut i per tant ens afecta a totes.  
Per tot això el Parlament de Catalunya:  
1. Manifesta el seu suport a les reivindicacions que els i les MIR estan incor-
porat en les seves peticions en les darreres convocatòries de vaga, bàsicament: 
incrementar les garanties per fer efectiva la formació, donar compliment al 
descansos mínims de 12 hores entre jornades, descans de 36 hores setmanal i 
augment de les retribucions.  
2. Insta al Govern de la Generalitat a designar una persona en representació 
del Departament de Salut que s'incorpori a la negociació entre patronals i re-
presentants dels i les MIR.  

Proposta de resolució 3 
Per un model públic de gestió de les residències de gent gran 

Actualment, de les gairebé 65.000 places de residències de gent gran més d'un 
50% d'aquestes són gestionades per empreses privades. Només un 17% de les 
places en residències és de titularitat pública. Mentre això sigui així, serà ine-
vitable que hi hagi qui fa negoci amb el dret a envellir dignament. Cal, per 
tant, posar a debat i treballar per un model de gestió i titularitat públic de les 
residències. 
El canvi de model requereix que les residències privades han de passar, sense 
cap compensació, a ser part d'una xarxa de residències públiques i d'accés uni-
versal. Per tal d'assolir aquest objectiu, des de les entitats locals es pot comen-
çar a capgirar la situació no perpetuant un sistema que s'ha evidenciat obsolet. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  
1. Avançar tan aviat com sigui possible cap a un model de gestió 100% pública 
de les residències de gent gran i centres residencials per a persones amb dis-
capacitat, garantint unes condicions laborals dignes de les treballadores i un 
servei de qualitat que respecti el dret a envellir dignament. 
2. Garantir que l'atenció mèdica als residents la fa el CAP, designant un metge 
responsable del seguiment i control sanitari i suprimir de forma definitiva del 
equips EAR, a càrrec de MUTUAM i altres empreses. 
3. Establir un servei d'infermeria mínim de 24 hores.  
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4. En situació de pandèmia, quan es detecti un positiu, fer tests a tots el treba-
lladors i residents i establir un patró de tests PCR o serològics periòdics a les 
residències. 

Proposta de resolució 4 
Mesures d'urgència per a l'atenció primària 

La significació que la dimensió de la COVID 19 feien difícil el seu control, 
però sens dubte un sistema sanitari al límit facilitava el col·lapse de la sanitat 
pública: infrafinançament, retallades fetes efectives la darrera dècada, manca 
de treballadores i treballadors, tancament de serveis i llistes de espera. Si s'ha 
mantingut la sanitat catalana és gràcies a l'esforç extraordinari que han desen-
volupat els treballadors i les treballadores.  
Mai més pot passar tenir un sistema sanitari que col·lapsi i que no tingui ca-
pacitat per donar resposta total a una pandèmia. És per això que hem de situar 
l'atenció primària al centre, dotar-la de mitjans materials i sobretot cuidar als 
i les que ens cuiden, salvar als i les que ens salven.  
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir tots els CAP amb els serveis que desenvolupaven abans dels efectes 
de la Covid-19.  
2. Garantir prou línies telefòniques als CAP gratuïtes i accessibles per a tota 
la població. 
3. Recuperar el dret a la vista presencial i, per tant, que l'atenció no sigui subs-
tituïda per una trucada telefònica, videotrucada o visites virtuals.  
4. Incrementar el pressupost del Departament de Salut per garantir que totes 
les visites i intervencions programades pel present any es puguin fer efectives. 
5. Incrementar el pressupost per recuperar totes les retallades que en les retri-
bucions han patit els treballadors i treballadores del sistema sanitari públic des 
de l'any 2010. 

Proposta de resolució 5 
Per una sanitat de titularitat, gestió i provisió 100% pública 

El nostre model sanitari s'ha construït durant les darreres dècades més com un 
negoci que no pas com un servei públic. Una part important de la gestió es 
realitza a través de totes les formes imaginables de gestió privada. Això pro-
voca que els gestors prioritzin els seus beneficis a la nostra salut. 
En el terreny concret, subratllem que avui la sanitat pública catalana compleix 
uns estàndards de màxima qualitat, però pateix d'un model de gestió publico-
privat que provoca múltiples mancances i problemes.  
Davant aquesta realitat, els objectius de prestar un servei de salut que sigui 
universal i gratuït passa per un canvi de model que reforci el sector públic; 
passa per un canvi de model que estableixi un sistema de sanitat de titularitat, 
gestió i provisió 100% públiques. 
Per aquests motius el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a: 
1. Limitar per contracte la transferència de professionals del sector privat al 
públic o viceversa per tal d'evitar el conflicte d'interessos en l'exercici de di-
verses tasques. 
2. Revertir de forma immediata totes aquelles concessions la reversió de les 
quals no suposi cap cost per l'administració.  
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3. Recapitalitzar i recuperar el sistema sanitari i, per tant: 
a. Analitzar i avaluar les concessions, convenis i concerts per a la seva recu-
peració com a provisió pública directa.  
b. Unificar la titularitat, gestió i provisió pública de tots els centres que formen 
part del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya).  

Proposta de resolució 6 
Per actuar contra les llistes d'espera i en defensa de la sanitat pública 

Sens dubte les llistes d'espera i les condicions en les que han de prestar el 
servei públic són les expressions més clares d'aquesta realitat precària. Però 
com a conseqüència de les problemàtiques acumulades després d'anys de re-
tallades i de polítiques orientades a reforçar els consorcis privats, hem comen-
çat a trobar expressions d'exclusió sanitària entre els col·lectius més vulnera-
bles. 
Davant d'aquesta realitat, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 
1. Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d'espera, reobrint els serveis 
tancats, quiròfans i llits que han deixat d'estar operatius, posant torns de tarda 
on no n'hi hagi per, al mateix temps, maximitzar l'aprofitament tecnològic. Es 
procedirà a dotar les plantilles de personal suficients per dur a terme l'objectiu 
amb èxit. El pla de xoc s'acompanyarà d'un pla de contractació i ampliació de 
plantilles per donar-hi resposta garantint els drets laborals. 
2. Reduir d'un 50% les llistes d'espera, en el termini de 6 mesos, pels següents 
casos: la primera visita amb l'especialista, en la realització de proves diagnòs-
tiques i en l'espera d'una intervenció quirúrgica. Per fer-ho efectiu es priorit-
zarà l'assistència als centres del SISCAT de titularitat pública, evitant les de-
rivacions entre els centres que ocasionen problemes de mobilitat a les persones 
malaltes, restant exclosos expressament els centres de titularitat privada. Això 
comporta la recuperació de la totalitat de l'activitat sanitària que es feia en els 
serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de 
matí i tarda i recuperant els llits que s'han eliminat o tancat provisionalment. 
Es dotarà del pressupost necessari i del personal del qual s'ha prescindit. 
3. Fins que no s'elimini l'espera a la sanitat pública, suprimir les tres llistes 
diferenciades dels centres que s'inclouen en el SISCAT i que per tant reben 
finançament públic (accés a la sanitat via CATSALUT, Mútua o privat). 

Proposta de resolució 7 
En defensa d'un transport sanitari públic i de qualitat 

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar, l'any 2016, una 
resolució presentada per la CUP Crida Constituent que instava a revertir la 
implementació d'un nou model del Sistema d'Emergències Mèdiques basat en 
l'externalització del servei a empreses privades, per avançar cap a un nou mo-
del de gestió, titularitat i provisió pública.  
L'actual és un model basat en l'externalització del servei a empreses privades, 
on es perd el control sobre la qualitat assistencial i les condicions de les treba-
lladores. Són empreses subcontractades per fer una tasca en unes condicions, 
i amb uns requisits reiteradament incomplerts com han estat denunciant els 
sindicats: falta de formació, insalubritat laboral, precarietats contractuals i 
falta de recursos i material. 
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Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport als treballadors i les treballadores del transport sa-
nitari per la tasca que duen a terme i el procés de reivindicacions laborals i de 
defensa d'un servei de qualitat. Així com amb la convocatòria de vaga que fan 
diferents sindicats pel present mes d'octubre de 2020. 
2. Reconeix que el model actual de gestió dels serveis de prestació del trans-
port sanitari de titularitat pública és un fracàs tant pel que fa al servei que ha 
d'aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les treballadores que 
el desenvolupen.  
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Preparar el procés d'internalització de la gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicaci-
ons, si no s'ha fet efectiu abans, s'iniciarà la gestió i provisió pública. 
4. Portar a terme els següents acords de forma immediata:  
a) Implementar els acords aprovats pel Parlament de Catalunya a la Moció 
17/XI sobre el transport Sanitari i l'atenció de les urgències mèdiques i la Pro-
posta de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió 
del Sistema d'Emergències Mèdiques on s'instava a avançar cap a la gestió, 
titularitat i provisió pública.  
b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, amb 
equip multidisciplinar i USVA.  
5. Iniciar un procés de debat amb els treballadors i les treballadores que es 
dediquen al transport sanitari i les usuàries per determinar les necessitats i pe-
culiaritats dels diferents territoris i així reforçar el servei i donar una major 
qualitat.  
6. En tot cas els plecs de prescripcions garantiran:  
a) Per igual feina iguals retribucions. Incorporant que no es puguin utilitzar 
contractes temporals que poden suposar unes retribucions inferiors a les esta-
blertes en els convenis col·lectius sectorials d'aplicació.  
b) Limitar la contractació temporal als contractes eventuals per circumstàncies 
de la producció i d'interinitat quan es doni causa legal per aquestes modalitats.  
c) Incorporar com a retribucions mínimes les establertes en els convenis 
col·lectius sectorials i per iguals funcions allò que s'estableix al conveni 
col·lectiu del SEM.  
d) Limitació de la subcontractació al mínim legal i en tot cas amb la garantia 
que les condicions laborals seran les mateixes que pels treballadors i treballa-
dores de l'empresa principal. 

Proposta de resolució 8 
Per una atenció mèdica obstètrica amb perspectiva feminista 

L'1 de juliol la cambra va acollir el ple del «Parlament de les Dones» coinci-
dint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les 
Dones de Beijing on, entre d'altres es va aprovar la declaració sobre el dret a 
la Salut i drets sexuals i reproductius. 
En aquella declaració s'hi constatava que "el 1995, a la IV Conferència Mun-
dial sobre la Dona a Beijing es reconeix el dret de les dones a gaudir del més 
alt nivell possible de salut física i mental, essencial per les nostres vides i el 
nostre benestar i, també, per la nostra capacitat de participar a totes les es-
feres de la vida pública i privada. La salut de les dones inclou el seu benestar 
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emocional, social i físic i, per tant, s'han d'incorporar com a determinants de 
salut tant els factors biològics, com el context social, polític i econòmic on 
vivim." 
Per tant, cal fer una reconceptualització dels models sanitaris de salut des 
d'una perspectiva feminista interseccional basada en els drets humans de les 
dones. Cal refer els imaginaris que construeixen el saber sanitari per incorpo-
rar a les dones situades a l'encreuament de múltiples discriminacions resul-
tants de les seves múltiples identitats i opressions. 
La violència mèdica i obstètrica és aquella exercida pel personal sanitari sobre 
els cossos de les dones, a través del tracte deshumanitzat, l'abús de medicació 
i la patologització dels seus processos naturals. Té el seu origen en dues pre-
sumpcions de la medicina tradicional occidental: la concepció androcèntrica 
segons la qual la normalitat és la del cos masculí i la creença que la dona és 
un home incomplet. Derivat d'això, es produeix una patologització (i corres-
ponent medicalització) de qualsevol procés físic, fisiològic o psicològic parti-
cular del cos de les dones (Valls i Llobet, 2006). 
Aquesta violència mèdica s'exerceix també en els processos de control de la 
natalitat, on rep el nom de violència obstètrica, la qual inclou la violència cap 
a la dona embarassada i la violència exercida contra la llibertat reproductiva 
de les dones (Belli, 2013), vulnerant el seu dret a decidir lliurement si vol o 
no ser mare, i en cas que sí, com, quan i amb qui vol viure aquest procés. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure en el període de 6 mesos el pla interdepartamental contra la vio-
lència obstètrica conjuntament amb els col·lectius i entitats de referència que 
inclogui: 
a. Un pla de formació en aspectes ètics i comunicatius a professionals sanitaris 
per tal de garantir una atenció que promogui i respecti l'autonomia de les dones 
en la presa de decisions en relació a aquelles pràctiques sanitàries que se'ls 
ofereix des del Sistema Sanitari evitant caure en una medicina paternalista que 
infantilitza a la dona gestant i exerceix sobre ella violència obstètrica. 
b. Un programa de prevenció, visibilització i erradicació de la violència obs-
tètrica a tots els serveis de salut que facin l'atenció a les dones embarassades. 
Proveir dels recursos necessaris per evitar que el nadó sigui separat de la seva 
mare. 
c. Un pla de mesures per abordar el dol perinatal. 
2. Adoptar les mesura adients per reduir la medicalització i tractaments inade-
quats promovent que les dones disposin de la informació completa sobre les 
possibilitats, amb beneficis i efectes secundaris per poder-ho ponderar amb 
professionals capacitats de forma adequada promovent la presa de decisions 
autònomes compartides. 
3. Integrar els serveis de salut mental al sistema d'atenció primària amb la 
incorporació de professionals que utilitzin procediments i tractaments amb 
evidència científica i que puguin treballar amb les dones des d'un abordatge 
feminista interseccional basats en drets. 
4. Revisar i reforçar els protocols de detecció i atenció de violències masclistes 
considerant-les com un tema de salut pública prioritari. 
5. Donar suport a les organitzacions no governamentals dedicades a la salut 
de les dones i col·laborar en la creació de xarxes de col·laboració i coordinació 
entre els diversos sectors de la salut. 
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Proposta de resolució 9 
Pel dret universal a la interrupció de l'embaràs 

Tal i com declara l'Observatori de drets sexuals i reproductius els "Drets Hu-
mans són inalienables de totes les persones i configuren el marc generador 
de benestar, qualitat de vida i convivència. Els Drets Sexuals i Reproductius, 
en tant que Drets Humans, són imprescindibles per al desenvolupament i les 
societats no poden ser justes i equitatives sense el reconeixement i exercici ple 
dels drets sexuals i reproductius de tota la població". 
La vulneració dels drets sexuals i reproductius suposa una vulneració dels 
Drets Humans. Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius signi-
fica que aquests drets no només garanteixen l'accés a l'atenció en salut sexual 
i reproductiva, sinó que també garanteixen l'autonomia de les dones, sense cap 
discriminació, per a prendre les seves pròpies decisions en tot el que corres-
pongui a la seva sexualitat, inclosa la reproducció, per a la qual cosa es reque-
reix una educació i informació veraç, oportuna, científica i sense prejudicis. 
Aquestes tres formulacions, reconegudes en diferents instruments internacio-
nals de Drets Humans, des d'un enfocament feminista, suposen el reconeixe-
ment i l'exercici ple dels Drets Sexuals i Reproductius." 
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs és un dret uni-
versal. 
2. Constata que Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 
de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
per mitjà del Servei Català de la Salut, publicat el dia 27 de desembre de 2019 
pel Departament de Salut és insuficient per assolir la universalització de l'as-
sistència sanitària i suposa un retrocés en la universalitat de la sanitat. 
3. Constata que l'objecció de consciència d'alguns metges i infermeres està 
vulnerant el dret de les dones a avortar en centres sanitaris públics de Catalu-
nya. 
4. Insta al Govern de la Generalitat a realitzar en el termini de 3 mesos un 
estudi sobre l'impacte de l'objecció de consciència en la garantia del dret a 
l'avortament. 
5. Insta al Govern de la Generalitat a revisar la proposta de Reglament de la 
llei 9/2017: 
a. Escurçant el termini de resposta a la sol·licitud del dret a l'assistència sani-
tària de 3 mesos a 15 dies. 
b. Eliminar el període mínim d'arrelament de 2 mesos tal i com Nacions Uni-
des recomana. 
c. Incloure sense condicionants l'atenció sanitària a totes les dones i persones 
embarassades que es trobin a Catalunya, pel que fa a l'accés a l'atenció de salut 
sexual i reproductiva, inclòs l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs i 
a totes les menors d'edat que es trobin a Catalunya. 
6. Insta al Govern de la Generalitat a elaborar i desenvolupar un programa de 
formació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis 
i establiments del Servei Català de la Salut sobre el dret d'accés universal a 
l'atenció sanitària a Catalunya. 
7. Insta el Govern de la Generalitat a iniciar una campanya d'informació sobre 
el dret d'accés universal a l'atenció sanitària a Catalunya. 
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Proposta de resolució 10 
Per una salut pública que tingui en compte els determinants socials 

Els dos factors essencials per entendre la salut i la malaltia són la classe i el 
gènere, per la qual cosa no es tindran mai unes polítiques públiques de salut 
sense un enfocament feminista i de classe. 
Els determinants socials de salut demanen que el Departament de Salut tingui 
un mapa clar del que significa això al nostre país, a la vegada que planifiqui 
la seva actuació tenint aquest qüestió en consideració. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar el primer mapa general de salut i determinants socials de la salut. 
Element que ha de tenir com a finalitat constituir-se com una eina per conèixer 
tots els determinants socials de la salut al nostre país. 
2. Formació específica per tots els treballadors i treballadores del sistema de 
la salut pública sobre quina ha de ser la praxis professional derivada dels co-
neixement dels determinants socials de la salut. 
3. Trasllat d'un protocol al conjunt de treballadors i treballadores del sistema 
sanitari públic on s'orienti sobre una mirada per la intervenció professió en 
clau de determinants socials de la salut. El protocol ha d'incorporar annexos 
on constin per barris, ciutats i viles les diferents realitats sociolaborals i les 
seves expressions de la salut, així com una identificació de professionals i ac-
tivitats productives i de com les característiques de les mateixes es poden ex-
pressar a la salut. 
4. Incrementar la salut preventiva, comunitària i primària com a mecanisme 
d'actuació dels determinants socials de la salut. 
5. Potenciar l'Agència de Salut Pública:  
a. Que l'Agència de Salut Pública incorpori amb la màxima celeritat entre les 
seves funcions la resposta davant les emergències sanitàries. 
b. Que l'Agència de Salut Pública faci avaluació sobre la resposta que s'ha 
donat durant la crisis de la COVID19 i demani una altra avaluació externa. 

Palau del Parlament, 7 d'octubre de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 79193, 79216) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la 
situació sanitària (tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Consolidació d'aprenentatges assolits  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Apostar per un sistema de governança el més descentralitzada possible, atès 
que així es disposa d'un coneixement més real de les necessitats de la ciutada-
nia i es poden proporcionar respostes més acurades.  
2. Col·laborar de manera estable amb les administracions municipals i supra-
municipals, així com amb altres col·lectius i institucions com els diversos 
agents socials, entenent-los com a part imprescindible de l'actuació sanitària i 
social.  
3. Aprofitar l'impuls que ha calgut donar a les eines tecnològiques a causa del 
confinament i la gestió de la pandèmia per donar la millor resposta en cada 
moment als pacients i la ciutadania. Així com a seguir difonent l'APP "La 
meva salut", especialment entre la gent gran, que és un clar exemple de bones 
pràctiques i impuls donat a les eines tecnològiques.  
4. Seguir accelerant les reformes previstes, com la construcció dels cinc hos-
pitals annexos, per tal de fer front a la Covid-19 en les millors condicions, 
alhora que s'enforteix el sistema de forma estructural i s'adapta a les noves 
necessitats i reptes globals.  
5. Assegurar permanentment que el sistema sanitari, educatiu i residencial del 
país disposa d'un nivell adequat d'estoc de material de protecció i higiene per 
fer front a possibles noves epidèmies. 
6. Garantir que les estructures i els professionals dels sistemes de salut, d'edu-
cació i d'afers socials estiguin correctament dimensionats quan calgui disposar 
de capacitat de resposta en una situació d'emergència. 
7. Consolidar la flexibilitat mostrada pel sistema en el transcurs de la crisi amb 
la implementació de mesures que han permès superar barreres administratives, 
culturals i actitudinals, així com l'adequació dels rols dels professionals i de 
les organitzacions. 
8. Continuar construint un sistema de vigilància epidemiològica robust, que 
sigui capaç de donar una resposta àgil quan sigui necessari fer front a les noves 
epidèmies que puguin anar sorgint. 
9. Treballar per acabar de constituir una xarxa de vigilància epidemiològica 
dimensionada d'acord amb els nous reptes de salut globals, que incorpori les 
noves eines d'intel·ligència artificial. 
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10. Elaborar una Agenda de Transformació del Sistema Sanitari que tingui en 
consideració el document del Comitè d'Experts per a la Transformació del 
Sistema Públic de Salut, el document del Consell Assessor del Departament 
de Salut i tots els altres documents que s'han fet arribar des de tot el sector 
sanitari i social al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a eines impres-
cindibles per enfortir el sistema de salut públic.  

Proposta de resolució 2 
Enfortiment de la salut pública 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
1. Seguir treballant per un sistema de salut públic i universal, atès que com ha 
demostrat la situació epidemiològica, és la millor eina per protegir a la ciuta-
dania i tenir-ne cura. (ve de la PR anterior) 
2. Posar en el centre de la planificació de les polítiques de tot el Govern la 
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, per tal de garantir que tota 
la població disposa del millor estat de salut possible.  
3. Incorporar a l'agenda política les qüestions de salut global que puguin tenir 
impacte en la salut de la ciutadania, com ara emergència climàtica, malnutrició 
(sobrepès o desnutrició), envelliment i seguretat alimentària, entre altres. 
4. Elaborar un avantprojecte de llei de contractació pública per garantir la mà-
xima qualitat en tots els serveis, inclosos els de salut, amb criteris de selecció 
que afavoreixin la contractació d'empreses especialitzades i que apostin per la 
innovació, valorant la responsabilitat social i la pertinença al tercer sector, la 
millora en les condicions laborals, mesures d'igualtat de gènere i de responsa-
bilitat ambiental, entre d'altres. 

Proposta de resolució 3 
Planificació de l'activitat ajornada  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar una 
planificació de l'activitat ajornada per la Covid-19 de manera que hi hagi una:  
1. Adaptació i flexibilització d'aquesta planificació a la situació epidemiolò-
gica de cada moment i a les necessitats de la població, prioritzant sempre tot 
allò urgent i inajornable. 
2. Garantia que la recuperació de l'activitat, aquesta es farà amb criteris clínics, 
per tal de protegir la salut i el benestar de la ciutadania de forma equitativa, 
també territorialment. 
3. Dotació econòmica extraordinària que permeti absorbir part del què va ser 
ajornat per la Covid-19. 

Proposta de resolució 4 
Atenció primària 

1. El Parlament de Catalunya reconeix el paper primordial que té l'atenció pri-
mària com a punta de llança per preservar la salut i el benestar de tota la ciu-
tadania. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Augmentar els recursos humans, materials i tecnològics d'aquest nivell as-
sistencial per fer front a la demanda creixent i assegurar una òptima capacitat 
d'atenció, mitjançant una resposta ràpida i eficient a la ciutadania.  
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b. Incorporar nous perfils professionals als equips d'atenció primària que tre-
ballin de forma interdisciplinar. 
c. Reprendre l'atenció presencial tant als CAPS com en els consultoris locals, 
sempre i quan es pugui garantir la seguretat tant dels professionals com de la 
ciutadania. 
d. Apostar per una atenció primària orientada a la comunitat. 
e. Mantenir l'atenció primària en les residències, atès que són el domicili de 
les persones que hi viuen. 
f. Reorganitzar les tasques administratives i de gestió que no són pròpies de la 
tasca assistencial, per tal que les professionals assistencials se centrin en allò 
que només poden fer elles i ells i que realment aporta valor al pacient i al 
sistema. 
g. Millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials i entre els 
diferents centres del territori, de manera que es col·loqui sempre la persona al 
centre. 
h. Reafirmar el paper central i de lideratge de l'atenció primària en l'atenció 
de persones amb malalties cròniques, fent èmfasi també en la necessitat de 
definir pràctiques col·laboratives amb tota la resta dels actors que intervenen 
en la seva atenció. 
i. Aprofitar els avantatges que ofereix la tecnologia en tot el procés assistencial 
i de cura. 

Proposta de resolució 5 
Salut mental  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar de forma estructural els recursos destinats a la Salut Mental i a 
l'atenció a les addiccions, garantint l'equitat territorial i la coordinació entre 
dispositius que treballin en salut mental en les diferents etapes de la vida. 
2. Apostar per una salut mental comunitària, que prioritzi la inserció a la co-
munitat, posant especial atenció a la inserció laboral de les persones que pa-
teixen algun trastorn mental. 
3. Reforçar l'atenció primària com a peça clau en la detecció precoç i l'atenció 
dels problemes de salut mental més lleus. 
4. Promoure accions preventives, de sensibilització i d'eliminació de l'estigma.  
5. Impulsar el Pla Nacional de prevenció del suïcidi, incloent-hi formació es-
pecifica pels professionals, incidint en la detecció d'indicadors de determi-
nants de la salut de risc i promovent-ne la prevenció des de l'etapa infantil. 

Proposta de resolució 6 
Transparència i participació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Publicar diàriament tota la informació relacionada amb l'evolució de l'epi-
dèmia de la Covid19 de forma territorialitzada, per tal que la població disposi 
de les mateixes dades amb les que el govern de Catalunya pren les decisions i 
elabora actuacions i recomanacions. 
2. Facilitar espais d'interlocució i participació directa i àgil entre la ciutadania 
i el Departament de Salut per tal d'acollir tots els dubtes, preguntes i qüestions 
relaciondes amb la gestió que aquesta administració ha dut a terme en relació 
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a la pandèmia de la Covid-19, per transparència i retiment de comptes cap a 
la ciutadania i contribuint a què el Govern pugui fer una diagnosi més acurada 
de les necessitats i expectatives reals de la ciutadania. 
3. Apoderar a la ciutadania fent arribar aquesta informació amb format acces-
sible i obert a través de múltiples canals. 
4. Col·laborar amb el teixit associatiu català a través de la interlocució propera 
i continuada i l'organització de voluntariat fonamentat en l'acció de conscien-
ciar i fer saber a la ciutadania el per què i la idoneïtat de seguir les indicacions 
de les autoritats sanitàries en tot moment. 
5. Col·laborar amb els ens locals i supramunicipals, generant nous espais d'in-
terlocució i participació, més àgils i directes, per tal de facilitar la coordinació 
de tots els actors institucionals que tenen una incidència directa al territori i 
per tant a la realitat diària de la ciutadania de Catalunya, i a l'hora, copsar les 
seves necessitats i expectatives en relació a la gestió de la pandèmia de la 
COVID-19.  
6. Cooperar amb els agents socials per tal de vertebrar una estratègia de país 
que no deixi ningú enrere a l'hora de fer front a l'epidèmia de la Covid-19. 
7. Facilitar espais de participació en relació a la COVID-19 per tal d'acollir 
necessitats, opinions, expectatives i propostes que contribueixin a una presa 
de decisions més informada, fonamentada, compartida i robusta, amb major 
confiança i coresponsabilitat entre tots els actors del nostre país, impulsant la 
implicació activa de la ciutadania i millorant l'eficiència i eficàcia en la pres-
tació dels serveis sanitaris.  

Proposta de resolució 7 
Recerca i innovació  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
1. Continuar generant recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lèn-
cia del nostre sistema de salut a nivell internacional. 
2. Atraure i fidelitzar talent en recerca i innovació de tots els àmbits i etapes 
professionals, element necessari per oferir recerca i innovació d'alta qualitat. 
3. Garantir que el sistema de recerca i innovació en salut de Catalunya tingui 
accés a les infraestructures essencials per dur a terme investigacions innova-
dores i generar impacte econòmic i social. 
4. Reforçar la política de gestió i accés a dades clíniques, dades òmiques, bi-
oimatges i mostres biològiques, tot garantint la protecció de les dades de pa-
cients, de forma especial en situacions excepcionals com les de la gestió d'una 
pandèmia.  
5. Accelerar la construcció de l'ecosistema d'innovació en l'àmbit de la salut, 
la biomedicina i la biotecnologia. Tot promovent la col·laboració transversal 
i transdisciplinar de manera sistèmica entre els seus agents clau a través de 
nous mecanismes com aliances, partenariats, corredors d'innovació i hubs, en-
tre d'altres. Així com promoure la compra pública d'innovació per potenciar 
el desenvolupament de nous mercats innovadors.  

Proposta de resolució 8 
Drets laborals del sistema sanitari 

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca que fan tots i cadascun dels 
professionals que intervenen en el sistema sanitari, ja que amb la seva impli-
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cació i actuació garanteixen que en tot moment es presti una atenció sanitària 
de qualitat a tota la ciutadania. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir unes 
bones condicions laborals pels professionals del sistema sanitari de Catalunya, 
que en la situació de pandèmia que estem vivint comporta:  
a. Garantir les mesures i el material de protecció necessari per tal de desenvo-
lupar la seva tasca amb les màximes garanties de seguretat. 
b. Disposar de recursos de salut mental i suport emocional que donin resposta 
a les necessitats emocionals d'aquest col·lectiu, que ha estat en tot moment a 
primera línia per fer front a la Covid-19 i que segueix a peu de llit cuidant a la 
ciutadania del país. 
c. Adaptar la formació per facilitar que s'adquireixin competències per donar 
resposta a les noves necessitats de la població des d'una perspectiva holística, 
prioritzant l'ús de les noves tecnologies en l'activitat assistencial, enfortint el 
pensament crític i el treball multidisciplinar, així com adequant els diferents 
rols professionals i promovent la presa de decisions compartida.  
3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i a les 
treballadores del transport sanitari de Catalunya en les seves demandes per 
millorar les condicions laborals en l'àmbit privat. 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme 
les accions necessàries per donar resposta, en el marc de la negociació col·lec-
tiva, a les demandes del metges interns residents (MIR) per la millora de les 
seves condicions laborals i formatives. 

Proposta de resolució 9 
Demandes laborals a l'Estat 

El Parlament de Catalunya, per fer front a l'impacte de la crisi per la COVID-
19 en l'àmbit laboral, insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern 
de l'Estat que: 
1. Prorrogui la vigència dels expedients de regulació d'ocupació tramitats du-
rant l'estat d'alarma fins el 30 de juny del 2021 i mentre es mantingui la situa-
ció de pandèmia, introduint fórmules que flexibilitzin la reincorporació al tre-
ball en funció del sector/activitat de les empreses, garantint les prestacions 
d'atur de les persones treballadores i que en aquests supòsits no es consumeixi 
la durada màxima, mantenint les garanties de l'ocupació en les limitacions als 
acomiadaments, i establint sistemes de bonificació proporcionals respecte a 
les cotitzacions empresarials 
2. Reforci de forma urgent i immediata l'atenció i gestió a les oficines del 
Servicio Público de Empleo, per donar sortida a les prestacions d'atur deriva-
des dels expedients de regulació d'ocupació pendents des del més de març de 
2020, així com totes les incidències i errades que s'han posat de manifest de 
forma reiterada, a més de transferir la competència en polítiques passives a la 
Generalitat de Catalunya.  
3. No disminueixi el percentatge de la base reguladora pel càlcul de les pres-
tacions d'atur, transcorreguts sis mesos des de la situació de desocupació pro-
vocada pels expedients de regulació vinculats a la crisis sanitària. 
4. Mantingui les garanties excepcionals en matèria de prestacions i subsidis 
d'atur per a persones treballadores fixes discontinues, de la llar, artistes, i altres 
col·lectius que no s'hagin pogut reincorporar a l'activitat per raó de les conse-
qüències de la crisi sanitària. 
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5. Acordi el conveni amb el Govern de Catalunya previst a l'article 29 i la 
disposició addicional quarta del Decret Llei de l'Ingrés Mínim Vital abans de 
l'1 de desembre del 2020, per tal que aquest sigui efectiu a partir de l'any 2021. 
6. Modifiqui la normativa necessària que permeti que, en empreses en situa-
cions concursals, la unitat productiva pugui ser adquirida de, manera preferent 
per les persones que hi treballen a través de la conversió o creació d'una coo-
perativa de treball associat. 
7. Fomenti un sistema fiscal favorable a l'Economia Social i Solidaria amb 
mesures tant de bonificació com de deduccions fiscals, específicament: 
a. Obrir deduccions fiscals per inversió en capital social amb la finalitat de 
mantenir l'ocupació i promoure la reactivació econòmica. 
b. Crear d'incentius fiscals per a l'adopció de solucions digitals que facilitin 
l'activitat comercial o de foment de la cooperació empresarial per a l'intercanvi 
d'informació. 
8. Revisi urgentment la llei fiscal aplicable a les cooperatives (Llei 20/1990), 
la qual ha esdevingut obsoleta per manca d'adequació a la normativa coopera-
tiva generant inseguretat jurídica greu. L'obsolescència de la norma fiscal im-
pedeix el desenvolupament efectiu de noves formes cooperatives, aprovada a 
la Llei Catalana de Cooperatives, per donar resposta a les necessitats del mer-
cat. 

Proposta de resolució 10 
Millora del finançament del sistema sanitari  

Per tal d'enfortir el sistema de salut pública de Catalunya, tant per fer front a 
la crisi sanitaria causada per la Covid-19, com per a portar a terme millores 
estructurals en l'àmbit de les infraestructures i dels recursos humans, així com 
per poder atendre les necessitats dels sectors econòmics i territoris més perju-
dicats per les mesures establertes per frenar la propagació del coronavirus, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Negociar amb el Govern de l'Estat espanyol la transferència de recursos 
recurrents que tinguin la finalitat d'augmentar en 5.000 milions d'euros el pres-
supost destinat a Salut en els propers 5 anys, d'acord amb l'informe del Comitè 
d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, per tal de garan-
tir el finançament suficient del sistema sanitari català davant la necessitat d'en-
fortir-lo per fer front a la pandèmia actual, i per prevenir noves pandèmies.  
2. Executar el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal per tal que l'Agència 
Tributària de Catalunya continuï les actuacions de control efectuades per pre-
venir i reduir el frau, actuacions que en els últims cinc anys han fet aflorar 
prop de 1.000 milions d'euros. 
3. Prendre en consideració les reformes impositives, en un context de millores 
significatives en la transparència fiscal a nivell internacional, recomanades en 
la publicació anual de l'OCDE "Tax Policy Reforms 2020".  
4. Requerir al Govern de l'Estat espanyol el finançament necessari per ajudar 
als sectors econòmics i als territoris més afectats per les mesures restrictives 
de l'activitat econòmica, tot garantint la continuïtat en la transferència de re-
cursos extraordinaris COVID per part de l'Estat durant l'exercici 2021, i tre-
ballar per aconseguir la màxima mobilització dels fons europeus amb l'objec-
tiu que els fons que arribin a Catalunya superin els 30.000 milions d'euros. 
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Proposta de resolució 11 
Conciliació familiar  

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d'impulsar polítiques de 
conciliació real per evitar que el pes de les cures en cas de quarantenes o con-
finaments recaigui en les dones o perjudiqui les famílies més vulnerables, i 
per això insta el Govern de la Generalitat a:  
1. Articular mesures per acompanyar aquelles famílies en situació de vulnera-
bilitat que hagin de tenir cura dels infants a casa en situacions de quarantenes 
o confinaments, sense que suposi cap pèrdua de drets laborals i econòmics. 
2. Demanar al Govern de l'Estat que vetlli per a la conciliació familiar com a 
principi garant de la igualtat i doni cobertura per mitjà d'una baixa per incapa-
citat temporal a les persones treballadores amb infants menors a càrrec en edat 
d'escolarització obligatòria en el cas que hagin de romandre fora de l'escola 
per quarantena. 

Proposta de resolució 12 
Educació 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a considerar les 
escoles com a serveis essencials en situació de pandèmia, així com a tornar a 
garantir la prestació del servei de menjador escolar durant el proper curs es-
colar als alumnes beneficiaris d'ajuts individuals de menjador, també en situ-
ació de quarantena o aïllament de l'alumne/a o de confinament del centre. 
2. El Parlament de Catalunya, per tal de garantir els recursos suficients als 
centres educatius per a fer front a les noves necessitats sorgides arran de la 
pandèmia, insta el Govern a: 
a. Treballar per reduir de manera progressiva les ràtios a les aules tant a la 
primària com a l'ESO.  
b. Incrementar la freqüència de les substitucions a 3 dies setmanals per donar 
resposta eficient a les necessitats de professorat dels centres, amb la possibili-
tat d'augmentar més si fos necessari. 
c. Garantir mascaretes FFP2 i pantalles facials per al personal que pel lloc que 
ocupen o que per la seva especial sensibilitat a la Covid-19 ho puguin requerir. 
També se'n proporcionaran, d'acord amb l'actualització del nou Protocol de 
casos amb símptomes compatibles amb la COVID-19, quan l'alumne no pugui 
dur mascareta. 
3. El Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i 
impedir que sigui motiu de segregació i desigualtats en l'àmbit escolar i per 
garantir la continuïtat dels aprenentatges en escenaris de quarantenes, insta el 
Govern de la Generalitat a:  
a. Dotar de dispositius digitals l'alumnat de centres públics i concertats des de 
3r-4t ESO fins a l'ensenyament postobligatori, així com dotar de connectivitat 
per a la llar l'alumnat en situació de vulnerabilitat que necessiti treballar des 
de casa com a conseqüència d'aïllaments per quarantenes. 
b. Capacitar digitalment el professorat del sistema tot oferint formació per ga-
rantir la continuïtat del procés d' aprenentatge de l' alumnat, ja sigui en moda-
litat virtual, presencial o híbrida, així com per crear propostes didàctiques i 
continguts que es puguin adaptar als contextos canviants. Aquesta formació 
ha de contemplar l'educació des de l'aprenentatge i l'acompanyament emocio-
nal de l'alumnat i els docents. 
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Proposta de resolució 13 
Eliminació de l'adultcentrisme 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Analitzar l'impacte de la Covid-19 i les conseqüències físiques, emocionals 
i socials del confinament i de la crisi econòmica que se'n deriva sobre infants, 
adolescents i joves. Per això, es clau aprofitar el coneixement i l'expertesa 
també del sector i de les professionals, i dels òrgans d'assessorament com l'Ob-
servatori dels Drets de la Infància. Per això s'insta al Govern a: 
a. Copsar l'opinió dels propis infants i adolescents, ja sigui mitjançant els Con-
sells territorials d'infància i el CNIAC, com altres instruments de participació 
infantil. 
b. Conèixer per part dels propis infants i adolescents tutelats com han viscut 
la pandèmia i el confinament per tal d'identificar millores en cas de possibles 
confinaments parcials o un nou confinament total. 
c. Fer una lectura dels efectes econòmics de les mesures dels pressupostos 
d'emergència i recuperació econòmica en l'afectació a la infància tal i com es 
va comprometre el Govern davant les entitats d'infància, amb els criteris d'im-
pacte econòmic en infància reconeguts per les entitats d'infància. 
2. Canviar la perspectiva adultocèntrica amb la que s'ha fet front a la gestió de 
la pandèmia, i en general les polítiques públiques, i incorporant elements que 
són essencials per tal de considerar com a ciutadans i ciutadanes de ple dret 
els nens, nenes, adolescents i joves d'aquest país.  
3. Continuar amb la campanya de divulgació del telèfon "Infància Respon" 
per combatre les situacions de més risc de maltractament que els diversos con-
finaments dels grups bombolla pot comportar. 
4. Demanar als mitjans audiovisuals públics a que mantinguin l'esforç de di-
vulgació i explicació de la pandèmia i dels efectes socials entre els infants i 
adolescents. 

Proposta de resolució 14 
Col·lectius vulnerables  

1. El Parlament de Catalunya constata que els col·lectius més vulnerables han 
vist agreujada la seva situació de fragilitat en el context de la pandèmia, des-
tacant les persones grans, les persones amb discapacitat i les dones víctimes 
de violència masclista.  
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treba-
llant, en col·laboració amb el poder legislatiu, per promoure un envelliment 
actiu i aconseguir que les residències de gent gran no esdevinguin mai més un 
espai vulnerable davant amenaces com la viscuda amb la pandèmia.  
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar per 
tal que davant de noves situacions de confinament les persones amb discapa-
citat no repeteixin aïllaments viscuts fins ara, així com se'ls pugui seguir pro-
porcionant els acompanyaments i teràpies que requereixen, de forma especial 
als menors, impedint així retrocessos en la seva evolució.  
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir els 
mecanismes necessaris per tal de combatre la violència masclista, de forma 
especial en situacions de confinament on la víctima queda reclosa sense cap 
tipus d'escapatòria amb el seu botxí. Sense oblidar que la violència física és la 
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part més visible de la violència masclista, que oculta moltes més capes i face-
tes davant les qual cal seguir treballant per abolir-les.  

Proposta de resolució 15 
Reptes compartits de futur  

1. El Parlament de Catalunya manifesta que cal enfortir el nostre sistema de 
salut, promovent canvis estructurals que ens permetin enfortir el sistema da-
vant dels reptes de futur que tindrem en l'àmbit de salut, i que ja han aflorat 
en aquesta pandèmia. Per això insta al Govern de la Generalitat a:  
2. Assolir un Pacte Nacional de Salut, a partir del debat responsable de tots els 
agents implicats, que inclogui com a mínim representants de la ciutadania i 
associacions de pacients, els professionals, proveïdors, món local i adminis-
tracions.  
3. Establir les línies de treball que han de guiar les polítiques de salut del país 
en el propers anys. 
4. Presentar en els propers mesos el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, el 
qual és necessari que: 
a. Tingui en compte els objectius de desenvolupament sostenible amb la mi-
rada posada en l'horitzó de l'any 2030 
b. Es basi en la Retrospectiva de trenta anys de la planificació sanitària a Ca-
talunya feta amb la col·laboració de l'Organització Mundial de la Salut. 
c. Serveixi per enfrontar els reptes de l'envelliment de la població, l'augment 
de la cronicitat i la multimorbiditat, i la millora tecnològica i les dades massi-
ves per tal de per fer sostenible el nostre sistema i que garanteixi una cobertura 
de qualitat per a totes aquestes noves necessitats. 
d. Tingui una òptica intersectorial 
e. Inclogui la participació ciutadana, dels professionals del sistema, del món 
local etc. 
f. Es basi en els valors del respecte a les persones, la cura a la gent i de l'entorn, 
la justícia, l'equitat, l'eficiència i la sostenibilitat. 
g. Ajudi a reorientar l'economia del país i a enfocar-la cap a les ciències de la 
vida.  

Nota: Les propostes de resolució senars computaran al GP ERC i les parelles 
al GP JxCat. 

Palau del Parlament, 7 d'octubre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ  
(REG. 79194) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la si-
tuació sanitària (tram. 255-00015/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 
Estil de vida saludable 

1. El Parlament de Catalunya declara que cal apostar fermament per l'educació 
en els bons hàbits saludables i la prevenció a tots els nivells de la salut, com a 
mesura de millora de la salut de la població, que durant la pandèmia de la 
COVID-19 ha tornat a quedar palès com n'és d'important. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Seguir apostant per fer front als determinants socials de la salut des de totes 
les àrees de govern. 
b. Realitzar campanyes informatives específiques sobre la promoció d'hàbits 
saludables, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables -com la 
gent gran o infants i adolescents- i parant atenció als mals hàbits adquirits o 
accentuats arran de la pandèmia i el confinament -com l'augment del senden-
tarisme i les addicions a pantalles, l'empitjorament dels hàbits alimentaris, etc. 
c. Impulsar conjuntament amb l'àmbit municipal la creació de rutes saluda-
bles, ben senyalitzades i il·luminades arreu del territori. 
d. Promoure que els mitjans de comunicació públics facin difusió sobre hàbits 
saludables a través del consell d'experts acadèmics i d'avalada reputació. 
e. Vetllar perquè les màquines expenedores ubicades en espais de servei pú-
blic, de forma especial els vinculats amb la salut, només continguin productes 
saludables i bons processats. 

Proposta de resolució 2 
Gestió de la pandèmia anticipada, de base tècnica i des de Catalunya 

1. El Parlament de Catalunya constata que la prevenció i l'anticipació són eines 
indispensables en la lluita contra la pandèmia de la Covid19 i insisteix en què 
els criteris tècnics dels experts han de ser la base per a les decisions polítiques. 
2. El Parlament de Catalunya afirma que l'acord entre la comunitat de Madrid 
i el govern de l'Estat arriba tard, és insuficient, i vol uniformar i homogeneïtzar 
la resposta a la pandèmia a tots els territoris a conseqüència d'una batalla po-
lítica. 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir-se 
a l'avançada amb el pla de control de l'epidèmia i a seguir l'estratègia pròpia 
per doblegar la corba i evitar així generar més confusió a la ciutadania. 

Palau del Parlament, 7 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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