
MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL 

SECTOR SANITARI - TRANSACCIONADA 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 

• Elaborar i executar un Pla global de Recursos Humans 2015-2025 i de 

planificació professional per tot el sector sanitari de Catalunya, a curt i 

mig termini, que tingui en compte els diversos nivells assistencials, 

territorials i de complexitat i especialitat assistencial, i que estigui 

planificat i acordat amb els professionals sanitaris del sector. (esmena 3 

del PSC, d’addició) 

1bis. Crear el Registre de professionals sanitaris de Catalunya abans de 

finalitzar el 2014, com a eina per identificar el nombre, perfil i 

capacitació dels professionals que permeti una planificació a curt i mig 

termini, en funció de les demandes i necessitats, dels recursos que el 

sistema sanitari requereix (esmena 2 del PSC, d’addició) 

• Constituir una Comissió de treball,  de la que formin part representants 

dels Sindicats amb afiliació majoritària dels professionals sanitaris de 

Catalunya, per tal de valorar i endegar les accions i actuacions 

necessàries que permetin garantir la participació efectiva dels 

professionals en l’elaboració d' aquest Pla global de Recursos Humans del 

sector. 

 

• Aquest Pla global de Recursos Humans contindrà, entre d’altres, mesures 

per tal de  

• Garantir els recursos per part del Govern per a complir amb les 

condicions laborals i salarials mínimes que han de tenir els 

professionals del sector, i que venen marcades per la negociació 

col·lectiva que hauran de ser equiparables a les dels àmbits territorials 

propers, tot establint un marc de relacions laborals que contempli les 

condicions retributives i d’exercici de la professió (transacció amb 

esmena 3 d’ICV, d’addició, i esmena 5 del PSC, d’addició) 

  a bis) Garantir la suficiència de recursos financers en un marc plurianual 

2015-2025 per l’assoliment dels objectius establerts al nou Pla global 

de Recursos Humans 2015-2025 (esmena 6 del PSC, d’addició) 



• Garantir la suficiència dels recursos humans i la seva capacitació i 

qualificació, de forma que quedi garantida la equitat territorial.  

• Desenvolupar mesures incentivadores suficients que permetin retenir 

els  professionals, tant en el territori com en el sector públic.  

• Fomentar i garantir  la formació continuada i la recerca clínica, 

considerades a tots els efectes com integrants de la tasca encomanada 

i retribuïda.    

• Planificar la formació continuada i la actualització científica i tècnica de 

tots els professionals, garantint l' accés a la mateixa d' acord als 

principis d' equitat, establint dotacions econòmiques suficients i 

finalistes per tal de fer efectiva aquesta planificació. 

• Considerar la recerca clínica com una tasca integrada dins les diverses 

activitats assistencials que han de dur a terme els professionals del 

sector, dins del seus diversos àmbits d' actuació,  i garantir l' accés, el 

temps i els recursos econòmics i tècnics per tal de poder-la 

desenvolupar de forma efectiva.  

• Establir un sistema de promoció i carrera professional que sigui 

equiparable dins dels diversos nivells i centres assistencials del sector, 

de forma que faciliti la mobilitat geogràfica i laboral dels professionals. 

• Garantir la transparència en els criteris que s’apliquin i en la gestió de 

tots els subpunts anteriors (esmena 4 d’ICV, d’addició) 

4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, en un termini 

màxim de tres mesos, el projecte preliminar d'aquest Pla de Recursos 

Humans, així com també les accions i les mesures urgents que ha pres el 

Govern per tal de garantir la continuïtat i la qualitat assistencial de tots els 

centres sanitaris de Catalunya. 

5. Implementar abans d’acabar l’actual període de sessions i presentar per 

part del Director del Servei Català de la Salut en una setmana als Grups 

Parlamentaris, un nou Pla de gestió estival de recursos sanitaris que 

permeti una gestió estable, transparent i justificada els mesos d’estiu i la 

garantia del retorn als recursos assistencials existents abans de l’estiu. 

Aquest nou Pla, d’aplicació del 1 Juny al 30 Setembre, haurà de detallar:  

a) L’atenció a urgències extra hospitalàries a través de l’atenció primària i 

l’atenció continuada. 

b) Els recursos d’Atenció Hospitalària i sociosanitària: disponibilitat de llits 

per a garantir hospitalitzacions mèdiques, quirúrgiques, activitat quirúrgica 

programada i llits sociosanitaris de subaguts-post aguts, mitja estada i 



cures pal·liatives; en especial als grans hospitals de l’ICS i del sector 

concertat i en els àmbits territorials de més estacionalitat turística. 

c) El garantiment de la mateixa disponibilitat econòmica centre per centre 

que el 2013, sense haver de disminuir 60 milions euros, que ha de permetre 

la contractació del personal necessari i fer l’activitat sanitària mèdica i 

quirúrgica necessària durant l’estiu. 

d) La planificació davant incidències imprevistes i un pla de prevenció i 

atenció davant l’onada de calor. 

(esmena conjunta del PSC i d’ICV, d‘addició) 

  

 

 

 


