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Catalunya en comú - Podem 
 
 

SALUT 
 
Les polítiques neoliberals dels darrers anys estan convertint el dret a la salut i 
l’assistència sanitària en un negoci orientat cada cop més a beneficiar les grans 
corporacions sanitàries i la indústria farmacèutica i biotecnològica. Per evitar que la 
sanitat sigui una mercaderia i aconseguir que totes les persones visquem la salut com 
un dret humà universal cal fer els canvis legislatius, culturals i organitzatius necessaris 
per focalitzar els determinants socials de la nostra salut (entesos com un conjunt de 
factors econòmics, socials, ambientals i personals que condicionen la nostra salut) i 
reformular els principis del model sanitari actual. 
 
5.1. Generar beneficis en salut des de les activitats econòmiques i les polítiques 
La informació i investigació actualment disponibles mostren amb claredat que els 
principals determinants de la salut col·lectiva són sobretot de tipus social, econòmic, 
ambiental i laboral. Per exemple, la contaminació ambiental (l’aire a les ciutats o 
l’aigua en determinades parts del territori) és, entre d’altres, un determinant clau  sobre 
el qual és urgent actuar per millorar la salut de la població. Igualment, la nostra 
economia s’ha de fonamentar en activitats que generin salut, no en aquelles que 
generen malaltia i patiment. 
Només amb intervencions intersectorials sostingudes, igualitàries i eficients es pot 
aconseguir una millora substancial de la salut de tothom i la reducció de les 
desigualtats socials en salut. També és important fomentar l’avaluació de l’impacte 
sobre la salut de les diferents polítiques del govern. Per tot això, proposem: 
• 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 contaminació. 
• Fer participar professionals de la salut en altres sectors per fomentar 
l’enfocament de la salut en totes les polítiques públiques. 
• Assegurar la comprensió de l’enfocament dels determinants de la salut per part 
de tots els professionals sanitaris 
• Millorar la coordinació i les sinèrgies en les actuacions de polítiques socials i 
de salut. 
• Establir per normativa l’avaluació sistemàtica de l’impacte en salut de totes les 
polítiques. 
 
5.2. Consolidar una sanitat pública, integral i de qualitat per a tothom 
La salut és un bé comú, i la protecció a la salut és un dret humà fonamental. Per això, 
el nostre programa de salut i de sanitat està orientat a recuperar el model sanitari 
públic, finançat amb impostos i sense repagaments, universal, igualitari i de qualitat. 
Un sistema sanitari que, a més de comptar amb prou finançament, ha de ser 
transparent i ha d’estar sotmès al control democràtic i a la participació social. 
En els darrers 10 anys la despesa sanitària privada s’ha incrementat, alhora que  
decreixia el pressupost destinat a la sanitat pública, que ha començat a recuperar-se a 
un ritme inferior al conjunt de la despesa pública. 
• Recuperar durant el mandat com a mínim els 1.500 milions d’euros retallats els 
darrers anys i destinar-los a gestió pública, a un model centrat en l’atenció primària, a 
ampliar la cartera de serveis coberts i disminuir esperes, i a la recuperació de les 
condicions laborals. 
• Superar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) amb una nova llei del 
Sistema Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), que estableixi organització, 
competències, ordenació territorial, governança, avaluació independent i participació. 
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• Assegurar l’accés universal al sistema sanitari públic a totes les persones que 
viuen a Catalunya. 
• Reduir per sota dels tres mesos l’espera de totes les intervencions 
quirúrgiques i a menys de tres setmanes les consultes per a un especialista i les 
proves no urgents. Estudiar i actuar sobre les causes que generen llistes d’espera 

per a intervencions quirúrgiques, per a consultes a un especialista i per a proves no 
urgents. 
• Garantir la visita urgent el mateix dia i la cita prèvia en menys de 48 hores a 
l’atenció primària. 
• Garantir una atenció coordinada a la cronicitat i la dependència entre tots els 
nivells assistencials i amb els serveis socials. 
• Garantir l’accés al dentista a tota la població. Crear una nova cartera de serveis 
d’odontologia infantil i d’adults i destinar-hi recursos per fer-la efectiva. 
• Ampliar l’exempció del copagament de fàrmacs i prestacions sanitàries a totes 
les rendes inferiors als 18.000 €. 
• Implantar el codi ètic i la màxima transparència a totes les entitats de l’SNSC, i 
també un sistema d’informació únic per millorar la continuïtat clínica i el control de la 
gestió. 
 
5.3. Potenciar la salut pública 
Entenem la salut pública i l’atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals 
per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, enfocat a la promoció i la 
prevenció i l’atenció integrada, longitudinal i continuada, centrada i propera a les 
persones. Promourem processos comunitaris per a la prevenció i promoció de la salut, 
junt amb els equips de salut pública, els ajuntaments i altres serveis de suport a les 
necessitats de les persones, d’acord amb el seu cicle vital. 
• Augmentar la despesa en salut pública, perquè sigui com a mínim el doble de 
l’actual (3% del pressupost en salut). 
• Desplegar l’Agencia de Salut Publica de Catalunya. 
• Reforçar els programes de promoció i protecció de la salut i de prevenció. 
• Millorar els contextos per convertir-los en saludables, com per exemple: a) 
augmentar l’accés a l’alimentació saludable tant pel que fa als preus com a la 
disponibilitat d’aliments de proximitat i ecològics, b) oferir espais gratuïts i accessibles 
per poder fer activitat física, c) incrementar els carrils bicicleta, d) controla l’aplicació de 
la llei sobre el consum de tabac, e) 
controlar les drogodependències, f) augmentar les taxes de tabac, alcohol i begudes 
ensucrades, g) reduir el trànsit en vehicle privat i augmentar el del transport públic, h) 
controlar la contaminació química, etc. 
• Augmentar l’alfabetització en salut i sanitat de la població i disminuir el fracàs 
escolar. 
 
5.4. Enfortir de manera efectiva i real l’atenció primària i comunitària 
L’atenció primària i comunitària (APiC) no només ha de ser la porta d’entrada al 
sistema sanitari, sinó que ha de fer la gestió i el seguiment del pacient en tot el 
recorregut del procés assistencial. Té, a més, un paper rellevant en les tasques de 
salut comunitària, juntament amb els serveis de salut pública, per a la protecció i la 
promoció de la salut col·lectiva. Per això ens comprometem a treballar perquè l’APiC 
sigui la porta d’entrada al sistema, que ofereixi una atenció global i longitudinal, i que 
gestioni la coordinació amb la resta del sistema. 
• Incrementar progressivament el pressupost de l’atenció primària i comunitària 
(APiC) fins a un 25% del de salut (actualment és d’un 16%). 
S’hauria d’augmentar, des de l’àmbit hospitalari i especialitzat, tant el pressupost 
global com el destinat a la redistribució de recursos, tasques i serveis. 



4 
 

• Crear serveis d’urgència i d’atenció continuada públics i propis de l’atenció 
primària a tot el territori, i reservar els serveis d’urgència hospitalaris només per 
emergències o per derivació des de l’atenció primària. 
• Garantir l’atenció longitudinal al llarg de la vida per part dels professionals de 
l’APiC, i liderar la coordinació amb la resta de nivells d’atenció. 
• Avançar cap a una atenció plenament biopsicosocial i contextualitzada, que no 
medicalitza innecessàriament ni es coordina amb el territori per abordar els 
determinants socials de la salut. 
• Disposar de recursos per poder impulsar processos de salut comunitària en 
coordinació amb els serveis de salut pública. 
• Estendre l’atenció primària a tota la xarxa de residències per a persones grans i 
dependents. 
 
5.5. Millorar el sistema d’atenció a la salut mental i a les addiccions  
Actualment no hi ha un model d’atenció a la salut mental i a les addiccions, sinó que hi 
ha una heterogeneïtat de models, amb el predomini del diagnòstic categorial del DSM, 
l’etiquetatge diagnòstic i el tractament farmacològic. A més, es manté una diferenciació 
entre la xarxa de salut mental comunitària, l’atenció primària i la xarxa de 
drogodependències, i aquesta última està, en gran manera, fora del sistema sanitari. 
L’oferta actual de recursos destinats a salut mental no permet cobrir les necessitats 
d’atenció que la població requereix, amb llargues llistes d’espera, menys visites i més 
espaiades del que seria desitjable. 
• Garantir un model d’atenció a la salut mental i a les addicions amb les següents 
característiques: a) que integri plenament la salut mental comunitària en l’atenció 
primària i comunitària i la coordini amb els diferents sectors, b) que tingui una xarxa 
d’atenció especialitzada en salut mental i addiccions plenament incorporada a l’SNSC; 
c) que estigui orientat a la comunitat, a la reducció de les desigualtats i a la 
recuperació i reinserció social; d) que tingui mecanismes de gestió integral per 
assegurar una atenció igualitària i de qualitat al conjunt de la població. 
• Dotar el model de prou recursos per poder donar respostes 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. 
• Integrar plenament la xarxa d’atenció a les drogodependències a l’SNSC, 

desenvolupar un model integral (prevenció, atenció, rehabilitació i reducció de danys) i 
acabar amb la diversitat actual de planificació, gestió, oferta territorial, etc. 
• Obrir un procés de debat científic i social sobre el model conceptual d’atenció a 
la salut mental que sigui més integrador, reconeixedor de les diferències entre les 
persones i orientat a donar resposta a les seves necessitats. 
• Desestigmatitzar totes les malalties mentals entre les persones joves, tenint en 
compte els llenguatges, els espais i els canals juvenils. 
• Combatre les xifres de suïcidi juvenil i trencar amb els falsos mites que envolten la 
qüestió del suïcidi. 
 
5.6. Garantir el respecte dels drets de les persones en el sistema de salut 
La salut —entesa com a benestar físic, emocional i relacional— s’ha de configurar com 
a dret universal de la ciutadania en el país sobirà que volem. És, de fet, condició 
intrínseca d’aquesta llibertat. El dret a la salut —garantit per mitjà de polítiques i 
serveis públics— ha de formar part inherent de la nostra identitat com a poble, 
concebuda com a projecte col·lectiu de futur. 
• Assolir la salut sexual i reproductiva a través de les mesures següents: a) dret a 
l’avortament gratuït a tot el territori català, garantint que els centres públics ofereixin 
aquesta intervenció, b) accessibilitat als mètodes anticonceptius, c) prevenció de les 
malalties de transmissió sexual, d) potenciació de la llibertat de decisió i evitar l’excés 
d’intervenció i medicalització de l’embaràs, part, lactància i menopausa. 
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• Posar en marxa accions positives envers les persones amb diversitat funcional 
i les persones cuidadores, pels drets de les persones LGTBI, i per eliminar les 
desigualtats de gènere en l’àmbit de la salut. Prioritzar els col·lectius més vulnerables 
de dones (pobres, grans, mares joves, víctimes de violència). 
• Incorporar la perspectiva de gènere en l’atenció sanitària i la recerca 
en salut. 
• Implicar el sistema de salut en la lluita contra la violència masclista. 
En la recerca, s’han de millorar els recursos del sector sanitari dedicats a la prevenció, 
a l’atenció i a la recuperació, en coordinació amb els circuits territorials. 
• Aconseguir el respecte a l’autonomia i a la llibertat individual en les decisions 
sanitàries amb mesures per garantir la decisió informada de les persones sobre l’ús de 
proves i tractaments preventius i curatius. 
• Fer respectar el dret a l’atenció al patiment i el tractament del dolor, per 
aconseguir una mort digna, i regular l’eutanàsia i la mort assistida. 
• Assegurar el dret a la preservació de les dades personals sense que siguin 
cedides a entitats privades. Posar en marxa mesures per garantir la confidencialitat 
de les dades de la història clínica compartida. 
 
5.7. Desmercantilitzar la sanitat Catalunya és una de les comunitats autònomes amb 
un grau més alt de privatització.Per fer front a aquesta situació cal tenir un Servei 
Nacional de Salut de Catalunya (SNSC) realment públic (provisió i gestió tant de 
serveis com de personal) i amb un servei universal i igualitari, d’accés garantit, finançat 
des dels pressupostos i sense repagaments, humà i de qualitat. Cal evitar que la 
sanitat sigui una mercaderia i la malaltia el centre dels negocis. Totes les persones 
han de poder viure la salut com un dret humà. Per això, proposem: 
• Aturar i revertir les derivacions de recursos, pacients i serveis cap a les 
empreses amb ànim de lucre. Revertir a la gestió pública els actuals concerts i 
contractes amb empreses privades que siguin possibles segons els equipaments de 
cada territori. 
• Passar a gestió pública els serveis ambulatoris i domiciliaris de rehabilitació, 
atenció pal·liativa i atenció sanitària a les residències. 
• Tenir una única central de compres per a tot el sistema d’utilització pública i de 
laboratoris i altres fabricants de productes sanitaris de titularitat pública. 
• Definir, delimitar i caracteritzar legislativament les “entitats d’economia social i 
solidaria” perquè només els proveïdors públics o socials sense afany de lucre amb 
valors públics puguin concertar cita directament amb el Servei Nacional de Salut. 
• Millorar el control públic i la transparència de les empreses, consorcis i 
fundacions que operen a l’SNSC. 
• Regular l’activitat privada en centres de titularitat pública o que reben recursos 
públics, i garantir que no s’utilitzin recursos públics per fer tasques assistencials amb 
lucre privat. 
• Revisar les externalitzacions de serveis per part de les entitats sanitàries i 
revertir-les o potenciar les clàusules socials i ambientals en la contractació per sobre 
dels criteris estrictament economicistes. 
 
5.8. Recuperar les plantilles i els drets dels treballadors/es de la sanitat Els anys 
de retallades han suposat un atac a les condicions de treball dels i les professionals de 
la sanitat, que pateixen ja un greuge respecte a la majoria de sistemes sanitaris 
europeus. Un bon sistema sanitari de qualitat ha de tenir bons professionals, amb 
valors, tècnicament preparats, acollidors, motivats i ben remunerats. Professionals 
amb dedicació plena al sistema i solidaris amb la ciutadania. Per això proposem: 
• Aplicar un pla de recursos humans per incrementar les plantilles i recuperar les 
condicions laborals dels treballadors/es de la salut. 
• Entrar en plantilla fixa fins al 90% dels actuals interins del sistema sanitari. 
• Recuperar les retribucions econòmiques establertes abans de les retallades. 
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• Equiparar els salaris i les condicions laborals de tots els treballadors/es del 
SISCAT. 
• Consensuar els objectius anuals i les seves retribucions, i afavorir la qualitat i 
eficiència per sobre de criteris econòmics: accessibilitat, visites a domicili en l’atenció 
primària, atenció continuada, gestió de la cronicitat, etc. 
• Incrementar el pressupost i el temps per fer formació continuada i recerca en 
els centres del SISCAT. 
• Assegurar la conciliació familiar, personal i laboral. 
• Acabar amb les situacions discriminatòries dels treballadors/es, i aplicar les lleis 
d’igualtat espanyola i catalana. 
• Aturar immediatament qualsevol tipus de intervenció cap a la fragmentació 
territorial, fusió o creació de corporacions en el si de l’Institut Català de la Salut. 
 
5.9. Fer efectiva la participació i transparència del sistema de salut Els objectius, 
la planificació i la prestació de serveis de salut no pot estar només en mans del poder 
polític representatiu, ni del gestors. Per aconseguir una bona qualitat del sistema cal 
una participació real dels professionals i de la societat per aportar els seus punts de 
vista a la governança. La transparència ha de trobar-se en els comptes, els 
pressupostos, els balanços i l’estat de cada centre. I ha d’haver-hi un respecte per als 
procediments i els resultats de l’activitat. Per això, proposem: 
• Establir mecanismes de transparència, avaluació i participació de la ciutadania 
i dels treballadors/es a tots els nivells del sistema sanitari, per decidir i fer el seguiment 
del compliment dels criteris de bon govern. 
• Reforçar la qualitat i la representativitat de la comunitat en els consells de 
participació existents en tot el territori català, desplegant també comissions de salut 
de centres sanitaris amb la presència de representants de la ciutadania. 
• Garantir l’avaluació independent, amb control democràtic i transparència absoluta 
dels resultats en salut i despeses mitjançant una agència d’avaluació depenent del 
Parlament de Catalunya. 
5.10. Racionalitzar la despesa farmacèutica 
L´actual despesa en medicaments i el seu ritme de creixement anual es insostenible a 
Catalunya. És per això que proposem: 
• Desenvolupar polítiques del medicament que garanteixin la independència de 
les decisions sobre el finançament públic de fàrmacs i prestacions i que redueixin la 
sobremedicalització. 
• Dur a terme la selecció centralitzada dels medicaments i productes sanitaris 
més idonis per ser finançats pel sistema sanitari de salut. A més dels criteris d’eficàcia 
i seguretat aplicats per a l’autorització de la comercialització, la decisió de finançament 
s’ha de fonamentar també en l’efectivitat relativa al cost (cost-efectivitat) comparada 
entre les diferents alternatives 
disponibles. 
• Implementarem la negociació centralitzada del preus dels medicaments i 
productes sanitaris finançats públicament. 
• Crear sistemes d’informació sobre medicaments terapèutics propis del sistema 
de salut, independents de les companyies farmacèutiques i de tecnologies mèdiques i 
integrats a les eines informàtiques (història clínica electrònica, recepta electrònica). 
• Fer formació continuada des del sistema de salut, sense participació directa o 
indirecta (per empresa interposada) de les companyies farmacèutiques i de productes 
sanitaris. 
• Constituir comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de salut, per garantir la 
participació professional i la gestió clínica terapèutica. 
• Establir sistemes d’incentius per a la bona prescripció de medicaments i 
productes sanitaris, a més d’activitats de formació sanitària i de recerca. 
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• Constituir empreses o institucions públiques que produeixin els seus propis 
productes de farmàcia o utillatge amb preus de referència i competitius amb els de 
l’empresa privada. 
 
5.11. Impulsar la recerca i la formació en polítiques públiques en salut S’ha 

d’incrementar el finançament i el control públic de la recerca i la docència en salut 
perquè serveixin els interessos de la ciutadania per sobre dels interessos del mercat. 
Cal fer-ho d’una manera democràtica, amb els objectius definits per la societat, la 
comunitat de l’àmbit de la salut i la comunitat científica. Per això, proposem: 
• Implementar un pla pel foment de la recerca i docència en salut dirigit a 
promocionar una investigació al servei de la societat, que produeixi resultats d’alt valor 
sanitari, activitat econòmica i, en el seu cas, patents industrials. Estarà desenvolupada 
sobre principis de màxima qualitat i rigor científic, transparència, ètica i sense cap 
conflicte d’interès i ni discriminació de gènere o d’altres eixos de desigualtat (classe 
social, ètnia, etc.). 
• Prioritzar no només la investigació biomèdica, sinó també la investigació en 
ciències socials i mediambientals, i en salut pública i medicina comunitària, incloent-hi 
nous desafiaments com els determinants socials de la salut, el canvi climàtic i la 
sostenibilitat del medi ambient. 
• Potenciar la recerca sobre les desigualtats de gènere en salut i sobre aspectes 
específics o amb més afectació en la salut de les dones. 
• Fer un pla de formació continuada dels professionals de la salut finançat amb 
recursos públics, dissenyat de manera participativa per entitats públiques. 
• Incrementar els recursos públics dedicats a aquestes activitats fins a aconseguir 
els nivells d’altres països del nostre entorn. 
• Garantir que el coneixement sorgit de la recerca feta amb diners públics no pot 
ser privatitzat mitjançant patents privades. 
• Regular i limitar les activitats de formació a càrrec de la indústria farmacèutica 
o altres empreses privades. Serà obligat declarar els conflictes d’interès. 
• Garantir la transparència i l’accessibilitat de la recerca aplicada i la docència en 
salut pública i els serveis de salut. Totes les ajudes amb fons públics han de ser 
avaluades de forma transparent. 
• Assegurar que la docència de grau i postgrau i la formació en salut incloguin 
tots els aspectes de la salut, incloent-hi els determinants socials de la salut. 
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Ciutadans 
 
Por una sanidad pública, universal y de calidad 

Revitalizaremos el sistema de sanidad pública de Cataluña, revertiremos los recortes 
efectuados y le dedicaremos la atención que no le han prestado unos gobernantes 
volcados únicamente en forzar la ruptura con el resto de España y la UE.  

La sanidad ha sido completamente abandonada por los gobiernos independentistas, 
que solo se han acordado de ella para recortar su financiación y prestaciones. El gasto 
sanitario en Cataluña es de 1.241€ por habitante, muy inferior al de comunidades 
como Cantabria (1.406€), Murcia (1.419€), Aragón (1.427€), Asturias (1.433€) o 
Extremadura (1.448€). Y esto es así porque la Generalitat ha preferido dedicar el 
dinero a abrir ‘embajadas’ en el extranjero o crear nuevos organismos como DiploCat 
para publicitar su procés en lugar de invertirlo en mejorar la calidad de una sanidad 
que es exclusivamente competencia de la Generalitat. . 

Así, mientras el separatismo aumenta la grasa administrativa de la Generalitat y los 
chiringuitos políticos, el caos se apoderaba del servicio de emergencias del Hospital 
del Mar y las listas de espera en la Vall d’Hebron para obtener una cama no dejaban 
de crecer. La sanidad, como todo el sistema de bienestar de Cataluña, ha sido 
gravemente damnificada por el despilfarro  de los gobiernos independentistas. 

La prioridad ahora debe ser solucionar todos esos problemas que afectan al día a día 
de los catalanes, y no crearles otros nuevos. Acabar con los recortes, la falta de 
sustituciones de personal, las sobrecargas asistenciales, el déficit de ambulancias y 
las listas de espera, y no enfrentarles con políticas divisivas. 

Asimismo, uno de los grandes objetivos de Ciutadans es avanzar en la 
profesionalización de la gestión sanitaria, despolitizándola y estableciendo las 
dinámicas necesarias para que estén al frente de ella los mejores y más capaces 
profesionales, independientemente de sus filias ideológicas. E introduciremos un 
sistema de rendición de resultados para que la mejora no sea un parche sino un 
objetivo permanente. 

1. Revertiremos los recortes realizados en los últimos años por los políticos 
independentistas en el sistema público de salud en Cataluña. Aumentaremos el 
presupuesto destinado a sanidad, abriremos los centros sanitarios que se 
cerraron injustificadamente durante la crisis y disminuiremos la precariedad 
laboral de nuestros profesionales mediante una correcta programación, 
planificación, previsión y estabilización de plantillas, garantizando la sustitución 
en casos de bajas laborales y vacaciones y el pago de las Direcciones por 
Objetivos (DPO) al 100%.  

2. Aprobaremos un Plan Integral para la Mejora del Sistema Público de Salud de 
Cataluña con especial atención a la mejora de la prevención y la reducción de 
listas de espera. Priorizaremos la transparencia como base de la gestión de 
todos los centros sanitarios de Cataluña mediante indicadores objetivos de 
calidad actualizados, auditables, comparables y de acceso público, 
garantizando que los valores fundamentales que centren nuestra política 
sanitaria sean la calidad y la equidad entre todos los ciudadanos. 

3. Impulsaremos una reforma integral de la Atención Primaria que la sitúe en el 
verdadero centro funcional del sistema sanitario público. Reforzaremos los 
equipos de atención primaria y su dirección deberá rendir cuentas de forma 
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periódica de acuerdo a indicadores objetivos de resultados en salud, calidad 
científico-técnica y percibida, docencia e investigación, gasto y rendimiento 
asistencial. Fomentaremos el pago por incentivos sobre estos indicadores, para 
incrementar la eficiencia y recuperar y mejorar el poder adquisitivo de nuestros 
profesionales.  

4. Haremos efectivo el derecho de todos los usuarios a la libertad de elección de 
centro hospitalario dentro del sistema público de salud. La atención primaria 
dirigirá el proceso de libertad de elección de centro hospitalario según  criterios 
de eficiencia. El objetivo será implantar progresivamente la posibilidad de 
libertad de elección para derivaciones hospitalarias.  

5. Despolitizaremos la gestión sanitaria para que nuestra sanidad pública sea 
liderada y gestionada por los mejores profesionales. Introduciremos un sistema 
de rendición de resultados cada cinco años. En la designación de los 
responsables y mandos intermedios se seguirán procesos de libre 
concurrencia, basados en los principios de mérito y capacidad, evitando los 
‘dedazos’ y sin que los nombramientos puedan ser dirigidos por cargos de libre 
designación. 

6. Apostaremos por la atención a la cronicidad dando accesibilidad efectiva a la 
participación ciudadana, asociativa y científica en todos los programas de 
salud, especialmente los relacionados con la prevención y la salud mental. Las 
asociaciones de pacientes actuarán como evaluadores externos del sistema y 
tendrán voz en los órganos de dirección de los centros. Los objetivos de  
atención a la cronicidad serán fijados de acuerdo entre profesionales, 
administración y asociaciones de pacientes y serán sometidos a evaluación 
periódica. 

7. Garantizaremos una adecuada atención y prestación de servicios en toda 
Cataluña, a fin de que todos los catalanes dispongan de atención de urgencias 
y ambulancias eficaz. Aseguraremos la asistencia sanitaria en los puntos 
alejados de los centros hospitalarios mediante el establecimiento de consultas 
de alta resolución para aquellos pacientes cuya residencia esté a más de 50 
km de distancia del centro hospitalario y ampliaremos de forma progresiva los 
servicios de telemedicina para evitar desplazamientos innecesarios a la 
población que vive en el medio rural, sobre todo a nuestros mayores. 

8. Potenciaremos el valor asistencial de los profesionales farmacéuticos. 
Contribuiremos a mejorar la falta de adherencia terapéutica en pacientes 
crónicos y polimedicados y en el ámbito sociosanitario y de la atención 
domiciliaria. Para ello se dará acceso de los profesionales farmacéuticos a la 
historia clínica necesaria, mejorando la integración en equipos 
multidisciplinares de salud, garantizando la confidencialidad de los datos de los 
pacientes, asegurando que ese acceso permite mejorar la asistencia 
farmacoterapéutica de la población en coordinación con el resto de los 
profesionales de la salud. 

9. Apostaremos por una gestión integral de la Salud Mental garantizando los 
recursos asistenciales y de atención social especializada. Dotaremos a la 
Atención Primaria de más recursos, incrementaremos el número de centros de 
atención a la salud mental, implantaremos programas específicos para las 
enfermedades más frecuentes y más graves y desarrollaremos programas 
específicos de inserción laboral que favorezcan el acceso al empleo de las 
personas con problemas de salud mental.  

10. Garantizaremos que todos los ciudadanos de Cataluña sean atendidos en sus 
desplazamientos con las mismas garantías y seguridad en cualquier otra 
comunidad de España. Trabajaremos conjuntamente con el resto de CCAA 
para asegurar la compatibilidad de nuestra Tarjeta Sanitaria en todo el territorio 
nacional y estableceremos convenios de colaboración sanitaria con todas las 
comunidades.  
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11. Implantaremos la Historia Clínica Electrónica del Sistema Nacional de Salud. 
Seguiremos los pasos de otras CCAA que ya han implantado esta medida e 
impulsaremos la interconexión y el intercambio de información en todo el 
Sistema Nacional de Salud. 

12. Promoveremos la creación de una Receta Electrónica válida en todo el 
territorio nacional. El objetivo es que cualquier ciudadano catalán pueda retirar 
sus medicamentos de las oficinas de farmacia en cualquier parte del país.  

13. Facilitaremos el acceso a los Centros de Referencia (CSUR) nacionales ya 
estén en Cataluña o en otras CCAA. Simplificaremos los trámites burocráticos 
y exigiremos al Estado un incremento de la dotación económica del Fondo de 
Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial. 
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CUP 
 
 
Cap a la sobirania sanitària 
 
134. En l’actual marc autonomista no hi ha marge per fer la transformació que 
necessita el sistema sanitari. Les limitacions legals imposades per l’Estat, 

l’infrafinançament per part de l’Estat amb la complicitat de la Generalitat, el consens de 
la “sociovergència” per protegir els interessos privats en la sanitat que s’han mantingut 
en els temps de Comin, un consens que impossibilita la creació d’un únic sistema 
sanitari públic, universal i equitatiu per a totes les usuàries i treballadores fan 
concloure que l’única sortida és un procés constituent que ens permeti construir sense 
hipoteques i interessos privats un nou model de sistema sanitari públic. 
135. Per garantir un dret a la salut deslligat del mercat i de qualsevol concepció 
de mercat s’han de reformular els principis que regeixen el nostre model 
sanitari. S’ha d’actualitzar i precisar que per nosaltres pública significa propietat, 
provisió i gestió pública, control comunitari, submissió a l’interès públic, a l’interès de la 
majoria, amb exclusió de l’ànim de lucre en la legislació sanitària per impossibilitar que 
es faci negoci amb la nostra salut.  
136. Mentre el ciutadà accedeix a una assistència acompanyada sempre de 
mancances, ha anat creixent el teixit d’una xarxa de centres i serveis de clara gestió 

privada. El model ha deixat la porta ben oberta a l’enriquiment d’empreses, a 
privatitzacions obertes o encobertes i a la reducció de serveis sanitaris, sociosanitaris i 
de salut mental públics.  
137. La sobirania sanitària és l’accés universal, equitatiu i de qualitat a 
l’assistència sanitària. Amb aquest objectiu apostem per : 

• Un únic sistema sanitari públic de titularitat, provisió i gestió 100% pública. 
Només un sistema d’aquestes característiques pot garantir un accés universal, 
equitatiu i de qualitat a la sanitat. 

• Consideració de totes les professionals del sistema públic com a empleades 
públiques, amb un «únic conveni», és a dir una negociació col·lectiva conjunta, 
que reguli de forma digna les condicions de treball i que acabi amb la constant 
precarització dels seus drets i el greuges entre els diferents centres. 

• Una única llista d’espera per a les usuàries que sigui transparent i que no 
segregui segons la capacitat adquisitiva. 

• Una gestió sanitària que permeti la cooperació entre tots els centres amb 
uns criteris de planificació i avaluació comuns per al conjunt del sistema. 

• L’articulació de la participació de les treballadores i les usuàries en la gestió 
d’una forma radicalment més oberta que l’actual. 

• Potenciar l’atenció sanitària primària i comunitària com a l’element central 
del sistema i com a la seva porta d’entrada. 

• Crear un sistema que tingui en compte tots i cadascun dels seus serveis de 
forma conjunta i no de forma aïllada: sociosanitari, salut mental, transport, 
farmàcia, recerca... 

• En resum, un sistema sanitari que posi les nostres vides en el seu centre i 
les avantposi als interessos privats.32  
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138. Així, la CUP-Crida Constituent es compromet a: 
• Aturar immediatament tots els projectes privatitzadors directes i indirectes: 

els nous plans funcionals de les regions sanitàries són una variació dels 
consorcis sanitaris que, malgrat el canvi de nom, acaben permetent el mateix 
tipus d’activitats, i que per tant faciliten l’entrada dels interessos privats en la 
gestió del sistema sanitari públic. La cooperació entre els centres apuntada en 
les nostres apostes s’ha de fer sobre les bases del model que aquí propugnem. 

• Recapitalitzar i recuperar el sistema sanitari; per tant, analitzar i avaluar les con-
cessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió 
pública directa. 

• 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 plan-
tilles de personal suficients per dur a terme l’objectiu amb èxit. 

• Situar la centralitat de la planificació sanitària en l’Atenció Primària i el seu 
rol preeminent en el Sistema Nacional de Salut. Aturar i revertir els projectes pri-
vatitzadors de la gestió de l’atenció primària. Els Centres d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAPs) han de romandre oberts les 24h del dia, tots els dies de l’any. 
Organitzar la xarxa pública d’Atenció Primària per garantir els drets sexuals i 
reproductius de totes les dones amb independència del seu origen, edat, opció 
sexual i/o classe. Encetar el diagnòstic comunitari participatiu i estratègies de 
comunicació per canviar els comportaments en salut, amb participació dels ens 
locals. Pel que fa a l’atenció, cal millorar els camps emocional i humanístic, així 
com l’atenció domiciliària. Pel que fa a les treballadores, fallen la independència i 
les condicions de precarietat i sobrecàrregues laborals. També cal incidir en la 
promoció de la salut. 

• Llei d’universalització de l’assistència sanitària que corregeixi l’aprovada la da-
rrera legislatura per tal de garantir que s’eliminen totes les traves per raó d’origen 
i de gènere. 

• Unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de tots els centres que 
formen part del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya) o expulsió del sistema en cas que vulguin mantenir una naturalesa 
mixta pública i/o privada. Considerem que l’Hospital General de Catalunya 
s’hauria d’expropiar per raons d’interès general i perquè el sistema sanitari públic 
ja hi ha deixat prou diners. 

• Mobilització contra el model sanitari actual per passar a fer que les usuàries i 
les treballadores de la sanitat siguin partíceps de la necessitat de lluitar contra la 
situació de precarietat que viu la sanitat pública, encoratjant-los/les a practicar la 
desobediència com a base de la lluita. Per tant, la CUP - Crida Constituent aposta pel 
desplegament de campanyes que posin de manifest i socialitzin els diferents aspectes 
de la defensa de la sanitat pública. 
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ERC 
 
UN SISTEMA DE SALUT I SOCIAL INTEGRAT I UNIVERSAL 
 
El nou sistema nacional de salut i social de la República estarà centrat en la persona i 
serà públic, universal, equitatiu i integrat, garantirà la qualitat, serà finançat amb 
recursos públics i estarà orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un 
sistema en què la ciutadania es faci corresponsable de la seva salut, disposi de la 
màxima informació sobre el diagnòstic propi i tingui la capacitat de prendre decisions 
de manera compartida sobre el tractament que vol rebre. 
 

1. Atenció integral de salut i social centrada en la persona i el seu entorn, 
amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, que vetlli pels drets i 
deures dels pacients. 

2. Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu que sigui 
considerat una inversió de benestar i capaç de generar prosperitat. 

3. Salut i benestar en totes les polítiques públiques amb corresponsabilitat del 
ciutadà com a subjecte actiu de la pròpia salut i benestar individual i col·lectiva. 

4. Organització territorial integrada i en xarxa amb participació efectiva i 
vinculant dels professionals i representants de la ciutadania. 

5. Un model orientat a l'excel·lència fonamentat en la formació contínua, la 
recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement. 

  Mesura 29. SALUT: Pla de Garantia de l’estabilitat laboral per millorar de les condicions
professionals
Les condicions dels professionals contemplen aspectes relacionats amb l’estabilitat laboral, però també amb l’equilibri entre 
l’oferta i la demanda, planificant la necessitat es garanteix una
assignació adequada als serveis. Un altre element a tenir en consideració quan s’aborden les
condicions, és la definició dels rols i competències dels professionals. En aquest sentit el
desenvolupament de polítiques de recursos humans de sistema, que contemplin la planificació,
formació i desenvolupament professional, són imprescindibles per garantir la qualitat del sistema sanitari. Conscients 
d’aquesta importància, està previst dissenyar i desplegar actuacions en tots aquests àmbits.
1. El principal instrument per millorar l’estabilitat del professionals que caldrà continuar
desplegant és el Pla de garantia de l’estabilitat laboral que es concreta en les següents línies:
2. Estabilització laboral a través de la contenció i reducció de la temporalitat entre tots els
proveïdors (ICS i no ICS) a través de l’oferta pública de places.
3. Reducció de l’eventualitat (ICS i no ICS a través de la reconversió d’eventuals en interins.
4. Conciliació familiar i laboral, amb el disseny i desplegament del Pla de conciliació i una guia de bones pràctiques
5. Creació de l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic.
6. Definició d’actuacions de planificació de recursos humans a partir del diagnòstic de
necessitats.
Mesura 30. SALUT: Consolidació de polítiques de lluita contra les desigualtats en salut
Les desigualtats en salut són un fenomen complex que requereix actuar a través de diferents línies vinculades amb l’accés 
als serveis sanitaris, les actuacions de salut pública i l’abordatge comunitari de les necessitats de salut. A continuació es 
detallen les més destacades:
1. Desplegament de la llei d’universalització de la Salut.
2. Continuar desplegant el nou model d’assignació de recursos que integra l’indicador
socioeconòmic compost, que correlaciona les diferències socioeconòmiques amb les
necessitats de salut. La implementació s’ha iniciat l’any 2017 als 155 equips d’atenció primària
en un entorn desfavorable. El preveu que el desplegament progressiu s’allargui 5 anys.
3. Els àmbits prioritaris per a l’abordatge de les desigualtat en salut són l’atenció primària, com el nivell més proper a la 
ciutadania i més coneixedor del seu entorn, l’atenció a la salut mental, la salut pública, mitjançant intervencions de 
prevenció de la malaltia i promoció de la salut.
4. Continuar desplegant l’estratègia de salut comunitària: priorització del desplegament de
l’estratègia en els territoris més vulnerables per la seva situació socioeconòmica.
5. Estratègia de Cronicitat: desplegar models integrats de salut i serveis socials especializats per dotar de més eficiència i 
sostenibilitat sota paràmetres d’atenció centrada en la persona.
Mesura 31. SALUT: Inversió territorial en Salut i millora dels equipaments.
Les inversions en infraestructures i equipaments sanitaris van quedar congelades per la reducció del pressupost de salut. 
En aquest context, és imprescindible invertir en els centres del SISCAT. A continuació es detalles les principals actuacions a 
desenvolupar en els propers anys:
1. Transformació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: nou edifici de recerca, un nou edifici de consultes externes i usos 
ambulatoris i la reforma integral dels edificis hospitalaris i de l'entorn.
2. Nou Hospital Joan XXIII: enderroc dels edificis funcionalment més obsolets i la construcció de nous equipaments 
augmentant la superfície hospitalària en un 30% respecte l’actualitat.
3. Reformes i nou Hospital Josep Trueta: ampliació i reforma del servei d’urgències, ampliació
bloc quirúrgic i ampliació de l’àrea de l’hospital de dia d’oncologia, segona fase reforma UCI
Pediàtrica i heliport de del SEM i bombers. El nou hospital és un projecte a llarg termini.
4. Ampliació de l’Hospital de Viladecans: disposarà de 152 llits, 7 quiròfans, 2 quiròfans de
cirurgia y 12 para cirurgia sense ingrés, i també de 4 sales per a procediments i endoscòpies.
També acollirà 66 consultes, 21 places d’hospital de dia i 54 punts d’atenció d’urgències.
5. Ordenació de l’Hospital Blanes – Calella: elaboració del pla funcional.
6. Transformació del complex hospitalari Clínic
7. Nou Hospital del Garraf a Vilanova i la Geltrú
8. Pla d’inversions en equipaments tecnològics
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JUNTS X CATALUNYA 
 
SALUT 
 
Tenim un model sanitari d’èxit, públic, universal i equitatiu, de qualitat i amb diversitat 
de proveïdors, tant públics, com privats i del tercer sector. Cal mantenir-lo i potenciar-
lo i posar en valor que el sistema sanitari català està centrat en la persona, en els seus 
drets i la seva dignitat, com un eix bàsic de funcionament. 
El finançament del sistema sanitari català és actualment deficient i insuficient. És 
necessari millorar-lo substancialment per tal d’assegurar la seva sostenibilitat i 
viabilitat, amb criteris ètics i de qualitat. Així mateix, caldrà prioritzar l’ús de recursos de 
la manera més eficient i cost-efectiva per tal de garantir l’equitat en salut. 
L’assistència personalitzada, la millora de l’accessibilitat als serveis, els salaris i el 
desenvolupament professional, la renovació de la tecnologia i els equipaments, i les 
inversions en infraestructures seran els eixos prioritaris de la millora del finançament. 
Els professionals sanitaris que treballen a Catalunya estan compromesos amb el 
nostre model sanitari i gràcies a això ha estat possible mantenir la qualitat i l’eficiència 
del sistema en els anys de crisi econòmica que hem patit. El sistema de salut de 
Catalunya ha de promoure decididament la millor formació possible de tots els 
professionals sanitaris, la cooperació multidisciplinar i el treball en equip, una major 
autonomia dels professionals i la seva participación activa en la gestió dels centres 
sanitaris en tots els nivells. 
Els professionals sanitaris són el futur del sistema sanitari català. Hem de vetllar per 
tots ells i endegar accions decidides per tal de planificar i adequar les dotacions de 
professionals segons les necessitats de les persones i els canvis de rols professionals 
que s’hauran de produir. 
Cal minimitzar la precarietat laboral dels més joves, que són el nostre futur, fomentar la 
formació contínua, el reconeixement de categories professionals i d’incentius de les 
bones pràctiques, així com fer un esforç decidit i innovador per millorar i garantir la 
conciliació de la vida laboral dels professionals d’aquest sector. 
Hem de ser capaços de donar resposta als nous reptes socials i de salut que se’ns 
presenten. Per tant, haurem d’adaptar necessàriament el nostre model en els propers 
anys. L’augment de l’esperança de vida i el consegüent envelliment de la població, les 
situacions de discapacitat, la cronificació de determinades malalties i la seva 
complexitat, la rehabilitació o l’atenció integral de les persones amb problemes de salut 
mental són alguns dels problemes més rellevants i prioritaris. Endegarem tot un seguit 
d’anàlisis amb els professionals que treballen en aquestes àrees per tal d’avançar-nos 
als nous reptes i plantejar polítiques i decisions basades en l’evidència, efectivitat, 
eficiència i interès públic i així poder proposar les millors solucions possibles. 
L’educació i la prevenció esdevenen elements claus per tal de garantir un país 
saludable, d’acord amb l’estratègia 2020 de l’OMS (Salut a totes les polítiques). 
Portarem i farem propers els conceptes bàsics de la promoció de la salut i prevenció 
de la malaltia a tots els àmbits d’actuació del sistema i a totes les escoles i centres 
d’ensenyament de Catalunya. També cooperarem amb altres sectors perquè la salut 
sigui un element transversal a totes les polítiques. 
Potenciarem una atenció sanitària més propera i humana, millorant la participació del 
pacient i la seva família a través de l’autonomia, la informació, l’acompanyament i la 
coresponsabilitat. Cal també vetllar per un millor equilibri entre els drets i els deures 
dels ciutadans en la cura de la seva salut, en un exercici de coresponsabilitat 
assegurant una bona comprensió per un més gran compromís. 
La salut des del territori basada en la proximitat i l’atenció a les persones en la 
comunitat, amb la participació dels ens locals per tenir en compte les seves 
particularitats i necessitats, és bàsica. 
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Volem potenciar l’atenció domiciliària territorial per una atenció de més qualitat. Volem 
potenciar l’atenció completa: des de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia 
fins a la malaltia avançada i les situacions de final de vida, acompanyant la persona i la 
seva família en tots els seus moments vitals. En aquest model d’atenció comunitària i 
de proximitat, els farmacèutics i les oficines de farmàcia han de jugar un paper d’agent 
informador, educador i 
dinamitzador fonamental. 
Apostem per una atenció holística que reconeix el paper clau dels determinants socials 
en la salut, integral i integrada, centrada en la persona, i considerant conjuntament les 
seves necessitats sanitàries i socials. El model d’atenció primària és cabdal en el 
nostre sistema. Hem de millorar la comunicació i la coordinació entre les diferents 
unitats i xarxes assistencials per tal de superar l’actual fragmentació que la dificulta. 
Cal que posem la tecnologia al servei de les polítiques sanitàries. Així doncs, 
potenciarem els sistemes d’informació que donen resposta a l’estratègia TIC posant en 
el centre els professionals de la salut i els ciutadans com a dinamitzadors d’aquesta 
evolució. 
Tots el centres sanitaris, equips d’atenció primària, sociosanitària i de salut mental del 
sistema de salut de Catalunya han de promoure l’assumpció de responsabilitat i la 
participació dels professionals en la seva gestió i han de basar-se en la transparència, 
l’autonomia de gestió i el retiment de comptes dels seus resultats en salut per 
assegurar una atenció de qualitat a les persones i millorar continuadament la seva 
eficiència, qualitat i seguretat. 
El sector sanitari és un generador de riquesa pel nostre país. Ocupa la tercera posició 
en pes econòmic i la segona posició en creació de llocs de treball. La indústria 
farmacèutica catalana hi juga un paper fonamental pel que fa a la creació de riquesa, 
innovació i recerca en salut. Cal tenir-ho molt present i posar-ho en valor. 
Necessitem impulsar i promoure la recerca en ciències de la salut amb criteris de 
qualitat per tal garantir millors resultats de salut i una assistència de qualitat. Cal 
impulsar i dotar econòmicament també línies de recerca específica que aportin valor i 
innovació al nostre sistema sanitari tot afavorint la incorporació de la tecnologia més 
avançada en els processos assistencials. El sector de R+D+I en biomedicina és un 
pilar bàsic del nostre desenvolupament, una font de riquesa i ocupació i una realitat 
que dona visibilitat a Catalunya 
arreu del món en l’àmbit científic. 
 
Per tot això, des de Junts per Catalunya ens comprometem a: 
• Garantir la sostenibilitat d’un sistema sanitari català amb cobertura pública universal 
per a tothom, millorant-ne el seu finançament. 
• Definir una cartera de serveis de cobertura pública sostenible, equitativa, 
d’excel·lència i d’acord amb evidències científiques, criteris de cost-efectivitat, criteris 
d’eficiència i alineada amb les polítiques de salut de Catalunya. 
• Recuperar les inversions necessàries en equipament i tecnologia sanitàries així com 
les inversions en infraestructures sanitàries. 
• Endegar un pla de xoc per reduir la precarietat laboral dels professionals sanitaris, 
potenciant al mateix temps mesures específiques per la conciliació de la vida laboral i 
familiar d’aquests professionals 
• Impulsar, treballant amb els Col·legis Professionals de Catalunya, mesures d’anàlisi 
demogràfica i un registre de les professions sanitàries, que permetin avançar-nos i 
donar resposta a la necessitat futura de professionals d’acord amb els nous models 
d’atenció a les persones i les noves competències professionals. Treballar amb les 
Universitats i amb el Col·legis Professionals per adaptar la formació professional (grau 
i postgrau) als nous reptes sanitaris i a les noves competències professionals. 
• Integrar els serveis de salut amb els serveis socials, tant pel que fa referència a la 
salut pública de les persones com pel que fa a la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència. 
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• Potenciar el paper de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, amb l’objectiu 
d’estimular i d’incorporar hàbits saludables de vida i enfocament de salut comunitària, 
mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, 
benestar social i salut pública, basant la seva activitat en l’acció sobre els determinants 
socials de la salut. 
• Crear un Pla Nacional d’Educació per a la Salut, multidisciplinari, transversal i 
integral. 
• Desplegar la història clínica universal en tots els nivells assistencials, garantint la 
seva privacitat i seguretat. Potenciarem l’ús de les noves TIC en salut. 
• Implementar un nou Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, amb 
actuacions orientades a millorar-ne la gestió, apropant-la als professionals d’Atenció 
Primària, per reduir el temps i el nombre de persones que esperen per ser 
diagnosticades i tractades a Catalunya. Establirem criteris de priorització basats en els 
principis d’equitat i transparència, tenint en compte les evidències científiques. 
• Revisar i implementar l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, que 
ha de permetre al sistema d’atenció primària incrementar el seu pes pressupostari del 
16% actual al 20% i millorar la seva dotació de professionals. Descentralitzar la gestió i 
dotar de més autonomia els equips, implantant l’elecció del director de l’equip d’atenció 
primària pels propis 
professionals. 
• Revisar el Pla nacional d’urgències de Catalunya. El Pla ha d’assegurar una atenció 
continuada i urgent equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de les persones, 
potenciant l’atenció urgent a tots els dispositius i serveis del sistema, la millora de les 
infraestructures dels serveis d’Urgències hospitalàries i la reducció del temps màxim 
d’estada a les urgències. El pla ha d’incloure les accions i dispositius a considerar en 
les èpoques i situacions d’augment inusual de la demanda, coordinant i racionalitzant 
l’activitat per tal de dotar els centres de “surge capacity” (capacitat de fer front a 
situacions inusuals). 
• Impulsar la participació dels professionals en la gestió dels centres sanitaris, amb la 
potenciació de les Juntes Facultatives i l’elecció dels càrrecs directius assistencials 
(mèdics i d’infermeria) per part dels propis professionals dels centres. Impulsarem la 
representació i participació dels professionals en els Consells de Govern i òrgans 
directius de més alt nivell dels centres. 
• Potenciar els serveis de vigilància epidemiològica. Crearem el Centre Català 
d’Epidemiologia, que doni resposta a emergències de salut pública de Catalunya, 
especialment a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties infeccioses incloent 
les infeccions emergents o inusuals. 
• Reforçar el paper de l’Agència d’Avaluació i Qualitat en Salut de Catalunya (AQuAS) 
com instrument independent per avaluar els resultats del nostre sistema de salut, a 
tots els nivells. Aquests resultats serviran de base per establir polítiques d’ordenació 
de l’activitat sanitària i s’introduiran en els contractes programa de tots els serveis 
sanitaris, seguint els principis de 
transparència, avaluació i retiment de comptes. 
• Crear l’Agència Catalana de Recerca i Innovació en Salut, a fi d’impulsar fórmules 
innovadores de models de finançament i promoció del mecenatge i la col·laboració 
públicoprivada en R+I, dotant-la també amb instruments propis per promoure la 
capacitat d’inversió pública en R+I biomèdica. 
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PPC 
 

139. Limitaremos por ley los tiempos de espera en la sanidad pública. Las 
operaciones con prescripción no urgente se tendrán que realizar en un tiempo máximo 
de 60 días. 
140. Ampliaremos los servicios que pueden ofrecer las farmacias. Podrán dispensar, 
administrar y controlar vacunas, productos para residencias geriátricas y 
medicamentos de dispensación ambulatoria. Así contribuiremos también a 
desbloquear la sanidad pública. 
141. Aprobaremos un Plan de Carrera Profesional para el sector sanitario y para 
cada nivel profesional, donde habrá criterios claros y transparentes de promoción, 
traslado y retribución. 
142. Aprobaremos un cheque para los servicios de dependencia y discapacidad. 

143. Potenciaremos las plazas concertadas en residencias y centros de día. Estamos 
decididos a convertir el sector de la atención a la tercera edad en un motor económico 
de nuestra tierra y en un vector de creación de empleo. 
144. Garantizaremos el reconocimiento, la valoración y la resolución sobre los 
servicios de dependencia en un máximo de tres meses. 
145. Lograremos un modelo integral y universal de atención domiciliaria para 
personas mayores de 65 años, con cartera de servicios incluida, para que las 
personas mayores puedan vivir y envejecer en casa y con sus familiares. 
146. Garantizaremos que todas las personas mayores que lo necesiten puedan 
disponer de una prótesis dental. Estableceremos mecanismos de ayudas para la 
implantación de prótesis dentales, que serán gratuitas para las rentas inferiores. 
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PSC 
 
Un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves necessitats 
 
El sistema sanitari català no pot esperar més. Portem gairebé set anys de desgast 
continuat, al principi per l’aplicació de retallades indiscriminades, seguides de 
privatitzacions per la porta del darrere i acabant per un Govern que mostra la voluntat 
de copiar allò que els governs de progrés vam tirar endavant, però no és capaç de 
liderar. Ara que sembla haver arribat el temps de la recuperació econòmica és el 
moment de tenir un bon govern de salut que es posi com a objectius recuperar el 
temps perdut en inversions, equitat territorial i accessibilitat per a tots i totes i encarrili 
el futur d’un sistema sanitari que pugui mirar cap al futur amb confiança i amb 
garanties vers els seus treballadors i la ciutadania a la qual atén.  
 
Per dur a terme aquests objectius, primer s’hi ha de creure. Hem demostrat al llarg 
dels anys la nostra capacitat de liderar el sistema sanitari públic. Des de la Ley 
General de Sanidad del nostre company Ernest Lluch, passant pels governs locals que 
han intervingut en la gestió de la sanitat, fins als nostres governs de progrés a la 
Generalitat, on li vam donar un impuls que els governs de Jordi Pujol li havien negat. I 
ara fem propostes noves perquè els temps han canviat i el sistema ha patit moltíssim. 
El nostre compromís amb l’assistència sanitària i la salut pública és fins i tot més 
vigent que mai, perquè amb elles tenim una eina inigualable a l’hora de lluitar contra 
les desigualtats creixents que és la lluita central de la nostra formació política. 
 
Per això, proposem reformes centrades en la lluita contra les desigualtats en salut. 
Nosaltres no podem acceptar que les persones tinguin una esperança de vida i una 
bona salut que depenguin del lloc on visquin o de la seva renda, portem la igualtat en 
el nostre ADN. I sabem que la salut d’una persona es veu radicalment influïda pel seu 
entorn laboral, l’habitatge, la contaminació, l’alimentació i també els hàbits indiv iduals. 
El nostre objectiu és liderar un govern que ataqui de manera integral i coordinada les 
causes de desigualtat externes al sistema sanitari, per donar poder a la persona sobre 
la seva pròpia salut, tot acompanyant-la en la prevenció i tractant-la en la malaltia. 
Volem empoderar la ciutadania i per això cal lluitar contra els factors externs que no 
depenen directament d’ella. Per això posarem la salut al centre de totes les polítiques 
públiques. 
 
La principal coordinació que impulsarem serà amb el sistema de serveis socials. No 
podrem millorar la salut de les persones vulnerables si no podem assegurar unes 
condicions de vida mínimes i el suport que necessitin. Hem d’atacar de soca-rel el risc 
social per empoderar la ciutadania sobre la seva vida i la seva salut. Les desigualtats 
no es poden abordar de manera parcel·lada, sinó de manera integral i per això cal 
exercir un clar lideratge amb un fort compromís. Nosaltres el podem exercir perquè hi 
creiem.  
 
Però no ens conformem només amb això. Sabem que tot i les mesures anteriors, les 
persones seguiran emmalaltint. I aquí ens enfrontem amb diversos reptes que des del 
govern entomarem amb decisió: la desigualtat territorial que ha deixat l’escanyament 
del sistema sanitari dels darrers anys, l’obsolescència tecnològica i la desesperació 
dels professionals. Nosaltres volem un sistema sanitari amb les mateixes oportunitats 
per a tothom, visqui on visqui de Catalunya. No volem ni llistes d’espera ni resultats en 
salut diferents segons la comarca. I volem que la igualació es faci en termes 
d’excel·lència, millorant a tot arreu, però especialment on més calgui. I per millorar a 
tot arreu ens calen dues coses: posar al dia les tecnologies i les instal·lacions amb un 
pla de xoc a tot el territori i millorar les condicions dels i les professionals, perquè 
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treballar en el sistema públic torni a ser motiu d’orgull per la qualitat de la feina i el 
desenvolupament personal. Volem un sistema sanitari centrat en les persones i que 
cregui en els seus professionals, els valori i hi confiï. Ho podem fer, ho hem demostrat, 
i ho tornarem a fer.  
 
Treballarem també per recuperar el caràcter públic del sistema, posat en risc pels 
governs de la dreta nacionalista, i n’assegurarem el futur. Els temps han canviat i 
nosaltres volem posar-lo al dia amb canvis que permetin finançar els tractaments més 
innovadors i alhora l’atenció a tota la població. Treballarem per una sanitat de qualitat 
que la faci competitiva en termes de resultats en salut, de manera que ningú no hagi 
de sentir la necessitat de marxar cap a un sistema privat complementari. Nosaltres no 
fomentarem mai que qui tingui diners fugi de la sanitat pública, ans al contrari, volem 
que l’esforç del govern es dediqui a fomentar-la i evitar que la gent marxi. En la nostra 
voluntat està que sigui font d’igualtat i mai un sistema només per a la gent que no 
pugui pagar.  
 
És per això que liderarem les dues grans reformes pendents del sistema sanitari: 
l’enfocament al voltant de la prevenció i la salut pública, és a dir, orientar-lo cap al 
manteniment de la bona salut per reduir les necessitats d’atenció i l’enfortiment de 
l’atenció primària, que ha de deixar de ser la ventafocs del sistema per convertir-se en 
l’eix de la prevenció de la malaltia. 
 
I tot això ho farem garantint el bon govern, el caràcter de servei públic i el retiment de 
comptes també públic i transparent. Un sistema amb la participació de la ciutadania, 
proper, resolutiu i confiable. Una eina que torni a ser central en la lluita contra les 
desigualtats socials.  
 
O1. LA LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS EN SALUT  
No podem ni volem acceptar que la salut de les persones depengui de les condicions 
socioeconòmiques de les seves vides ni del lloc on resideixen. Posarem tots els 
nostres esforços en la lluita contra la predestinació social, fent de la bona salut un dret 
de ciutadania, i de la seva protecció una obligació dels governs.  
La salut és un dret social de primer ordre que contribueix de manera essencial en la 
capacitat de les persones de desenvolupar una vida plena, poder treballar i viure de 
manera digna. Creiem en un sistema integral, que faci de la preservació de la salut 
l’eix vertebrador del sistema sanitari, actuant sobre els condicionants externs que 
afecten la persona i alhora sobre el coneixement i la implicació que aquesta té sobre la 
seva salut. Creiem en les persones i per això les volem empoderar sobre la seva salut. 
Per això hem d’acostar el sistema sanitari a la vida de les persones, enfortint l’atenció 
primària i l’educació en salut.  
Paral·lelament volem actuar també sobre l’entorn i sobre tots aquells factors que 
generin desigualtats en salut, reforçant la prevenció, la promoció i la vigilància de la 
salut a través de veritables polítiques de salut pública, però també amb un abordatge 
integral de les desigualtats en salut: introduirem la visió de la salut en totes les 
polítiques, perquè les condicions de vida, l’alimentació, el medi ambient, la 
contaminació, l’habitatge, la mobilitat, les condicions de treball, les relacions socials, 
etc., també tenen impacte sobre la salut de les persones. 
  
P1. Implicarem tot el Govern en un abordatge integral dels determinants socials, 
per lluitar decididament contra les desigualtats en salut.  
P2. Reforçarem l’educació en salut i hi posarem eines, recursos i coneixements 

perquè tothom pugui millorar la seva salut.  
P3. Enfortirem l’atenció primària, dotant-la de més capacitat i autonomia de gestió, 
reforçant els programes de prevenció i salut comunitària sense comprometre l’atenció 
a la malaltia.  
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P4. Restablirem l’Agència de Salut Pública de Catalunya per coordinar totes les 
polítiques de prevenció, seguretat ambiental i alimentària, control d’epidèmies i 
desenvolupar totes aquelles altres competències del seu àmbit que millorin l’estat de 
salut.  
P5. Elaborarem un Programa Integral d’Educació alimentària per fer front al 
sobrepès i l’obesitat, especialment en els infants i joves.  
P6. L’atenció a les persones amb malaltia mental i a les seves famílies estarà 
orientada per l’actualització del Pla Integral de Salut Mental. L’objectiu principal és 
garantir el  
P7. Reforçarem el paper de les oficines de farmàcia en l'àmbit comunitari i com a 
portes d’entrada al sistema sanitari. Desenvoluparem la concertació de la seva cartera 
de serveis i facilitarem el treball en xarxa amb la interconnexió telemàtica i la integració 
en programes de dispensació i seguiment de medicaments.  
P8. Farem plans d’acció perquè els centres sanitaris s’impliquin en les actuacions 
sobre els determinats externs de salut del seu entorn.  
 
O2. UN SISTEMA SANITARI IGUAL PER A TOTHOM  
 
Treballem per un sistema sanitari que sigui capaç de resoldre, de manera eficaç i 
eficient per igual, els problemes de salut de tota la ciutadania de la mateixa manera, 
amb independència de qui siguin, on visquin o com visquin. Una bona atenció sanitària 
ha de ser a temps. Sabem que les llistes d’espera tenen una influència directa sobre el 
resultat de l’atenció a les persones i que, al nostre país, precisament, són generadores 
de grans desigualtats en l’accés a l’assistència sanitària. No podem acceptar les 
actuals diferències en llistes d’espera diagnòstiques i quirúrgiques entre comarques ni 
entre municipis, perquè tota la ciutadania té el mateix dret a l’atenció sanitària i a 
obtenir els mateixos resultats en salut.  
 
D’altra banda, tampoc no podem acceptar que l’anivellament de les llistes d’espera 
entre territoris es faci a la baixa, convergint cap a les més llargues. El sistema sanitari 
ha d’estar ben coordinat i oferir recursos suficients per a un país divers territorialment 
com és Catalunya. Per això cal recuperar també la veu dels municipis en la planificació 
i el coneixement de l’atenció sanitària que s’ofereix als seus veïns i a les seves veïnes. 
L’administració més propera no pot quedar al marge de la salut de la seva ciutadania.  
 
Però també cal reforçar la defensa dels drets dels usuaris del sistema sanitari, perquè 
les seves reclamacions siguin ateses i serveixin per millorar el sistema i detectar les 
situacions de desigualtat en l’accés.  
 
P9. Aprovarem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits, assegurant que 
els temps d’espera seran iguals per a tota la població, independentment del lloc on es 
visqui.  
P10. Farem complir la resolució del Parlament que obliga l’atenció primària a donar 
visita al metge de família en un màxim de 48h.  
P11. Eliminarem les dobles llistes d’espera, impedint que les activitats sanitàries de 
cobertura pública es puguin oferir en el mateix centre també de manera privada, a 
excepció de les assegurances obligatòries.  
P12. Establirem un sistema públic transparent de mesura i avaluació de les 
intervencions hospitalàries: volum de casos tractats, mortalitat, taxa de cobertura...  
P13. Garantirem l'accés de la ciutadania a tota la informació sobre la seva salut, 
de manera clara i entenedora, perquè pugui fer-ne seguiment.  
P14. Apostarem perquè cada hospital de referència de les àrees de salut disposi d’un 
Defensor del Pacient per atendre les reclamacions.  
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P15. Promourem una atenció propera i ràpida, adaptada a la persona i al seu estat 
de salut, coordinant l’atenció primària, especialitzada i hospitalària per facilitar la 

continuïtat de l'atenció.  
P16. Incrementarem els nivells de prevenció del VIH facilitant la prova a les 
farmàcies.  
P17. Establirem uns paràmetres comuns de qualitat per assegurar que el resultat de 
l’atenció sigui el mateix a tot el territori.  
P18. Estendrem les guies de pràctica clínica per homologar l’atenció entre els 

diferents centres de salut.  
P19. Farem plans de conscienciació per garantir el dret a la intimitat en l’atenció, 
especialment als serveis d’urgències hospitalàries.  
P20. Perquè sovint les malalties i els tractaments presenten diferències entre homes i 
dones, introduirem la perspectiva de gènere a la sanitat tant en la formació com en 
la informació i en l’atenció.  
P21. Farem campanyes de formació de l’ús adequat dels serveis sanitaris públics 

informant sobre quan anar al CAP/CUAP o a l’hospital.  
P22. Col·laborarem amb la resta d’autonomies per a què les targetes sanitàries, de 
Catalunya i de les altres CCAA siguin vàlides a tot l'Estat.  
P23. Donarem oportunitats a aquelles persones que vulguin participar i col·laborar 
amb el sistema sanitari:  
- Com a ciutadà: crearem el Consell General de Participació, per donar veu als agents 
socials i cívics.  
- Com a pacient: potenciarem els pacients experts en tots els àmbits possibles, 
sobretot en l’abordatge de les malalties cròniques.  
- Com a col·lectiu d’afectats: establirem convenis plurianuals de col·laboració entre les 

associacions i el Departament.  
P24. Prestarem especial atenció als malalts més fràgils. El programa de prevenció 
i atenció a la cronicitat ha d’adaptar-se per encabir-hi també les malalties minoritàries.  
 
 
O3. UN SISTEMA SANITARI DE QUALITAT  
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Els catalans i les catalanes tenim dret a una atenció sanitària amb els mitjans 
tecnològics i els medicaments idonis. Avui dia, la sanitat evoluciona a una gran 
velocitat i el sistema sanitari ha de ser capaç d’adaptar-se. L’obsolescència 
tecnològica es produeix molt ràpidament amb noves tècniques que ofereixen millors 
resultats i/o menors efectes adversos.  
La crisi econòmica ha estat l’excusa que han donat els successius governs de la 
Generalitat des de l’any 2010 per justificar la manca d’inversió tecnològica i en els 
professionals. Les seves decisions han deixat el sistema sanitari català en una situació 
perillosa i aquest ofegament cal revertir-lo abans que sigui irreversible. Per això 
apostem per un pla de xoc i mesures que permetin mantenir el sistema sanitari públic i 
garantir la seva sostenibilitat futura.  
De forma paral·lela, la contínua aparició de noves teràpies amb medicaments de nova 
generació per al tractament de malalties que fins ara eren inabordables, en una 
escalada de preus cada cop més ràpida, ens obliguen a prendre mesures destinades a 
la sostenibilitat. La diferència entre el nostre punt de vista i el dels governs que no 
estan sabent com entomar aquesta problemàtica és que per a nosaltres la 
sostenibilitat és una combinació de dos factors: l’econòmic i el social. No podem 
pensar les teràpies només en funció de les finances i per això hem de buscar noves 
maneres d’entomar el problema per poder garantir l’accés a les noves teràpies per a 
tothom sense posar en risc el sistema sanitari públic.  
 
P25. Impulsarem un pla de xoc per posar al dia les instal·lacions i la tecnologia 
dels centres.  
P26. Reforçarem el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de 
Catalunya (AQUAs), per tal de vetllar per la millora continuada del sistema i avaluar 
l’impacte en salut de tecnologies, tècniques o productes sanitaris amb rigor científic.  
P27. Regularem la prestació de serveis sanitaris no inclosos a la cartera pública 
de serveis a tots els hospitals de la xarxa.  
P28. Renovarem les cobertures del sistema sanitari, adequant-les al nou 
coneixement científic, les noves patologies i les noves necessitats de la societat.  
P29. Promourem la humanització de les cures al llarg de la vida i especialment al 
seu final, treballant per garantir una mort digna i per la millor regulació de l’eutanàsia.  
P30. Hem de seguir oferint els tractaments que calguin per atendre els malalts i curar 
les malalties. Per això, hem de potenciar la recerca, la innovació i l’ús sostenible 
de les noves teràpies.  
P31. Desenvoluparem polítiques de seguiment i avaluació dels medicaments per 
garantir els millors tractaments i el seu accés equitatiu amb criteris d’eficiència.  
P32. Impulsarem un consens en la selecció de medicaments entre les diferents 
línies assistencials.  
P33. Reformarem els conceptes retributius dels professionals per desincentivar les 
desigualtats en les prescripcions de medicaments. 
P34. Apostem per aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora 
de la salut, garantint el finançament dels medicaments innovadors.  
P35. Garantirem la transparència i gestió de les compres centralitzades de 
medicaments en el sector públic, retornant al sistema els beneficis obtinguts.  
P36. Promourem la innovació en el camp dels nous medicaments, conjuntament 
amb un acord per al seu finançament, que n’asseguri l’accés als pacients dins el 
sistema sanitari públic.  
P37. Apostarem per la recerca en salut pel seu impacte en la qualitat i com a motor 
econòmic, amb una perspectiva integral més enllà de l’àmbit biomèdic, potenciant-la 
en infermeria, fisioteràpia, psicologia, etc.  
P38. Establirem un sistema de finançament específic de la recerca dintre dels 
centres sanitaris, per reduir la necessitat d’aportacions d’empreses externes.  
P39. Impulsarem la participació activa de Catalunya en les polítiques de registre i 
de finançament dels medicaments.  
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P40. Treballarem intensament perquè Barcelona allotgi l’Agència Europea del 
Medicament, buscant sinergies entre les diferents administracions.  
 
 
O4. UN SISTEMA SANITARI ADAPTAT A LES NECESSITATS DE LES PERSONES  
El sistema sanitari no és un ens aïllat de la resta de la societat. I, per tant, ha de ser 
obert i estar interconnectat amb altres sistemes, especialment el de protecció social, 
per poder respondre a les necessitats vitals de la ciutadania quan la malaltia afecta les 
seves vides, les de les seves famílies, la seva feina o el seu entorn. Per això, hem 
d’integrar i coordinar més i millor el sistema sanitari amb els serveis socials.  
No podem permetre que la cura d’un familiar malalt obligui a deixar la feina. 
Especialment perquè aquesta situació aprofundeix les desigualtats de gènere i 
produeix una discriminació sobre les dones que gairebé són sempre les que deixen o 
redueixen la seva feina per cuidar familiars malalts. No volem que ningú hagi de patir 
aquestes situacions. Com tampoc volem que una llarga malaltia es converteixi en un 
risc de caure en la pobresa. El nostre objectiu és la igualtat d’oportunitats i per això el 
sistema sanitari s’ha de coordinar amb les polítiques laborals i les socials. Creiem que 
no hi ha un altre camí.Volem evitar situacions en què les persones malaltes surten de 
l’hospital i necessiten un temps de convalescència i unes cures que la família 
difícilment pot donar. No podem permetre que obtenir plaça en un establiment 
sociosanitari sigui un viacrucis per a les famílies que no poden fer-se càrrec del malalt 
o malalta per motius de salut o d’edat. Aquestes situacions són especialment 
complicades per a la gent gran i el nostre objectiu és que no es produeixin, 
independentment del lloc de residència. Volem que les oportunitats i els serveis siguin 
iguals per a tots els catalans i les catalanes.  
 
P41. Aprovarem la Llei Social i Sanitària de Catalunya per coordinar tota l’atenció a 
les necessitats de les persones dels sistemes sanitari i social, millorar la gestió dels 
recursos i el control públic i establir estratègies plurianuals en l'assignació de recursos.  
P42. Assegurarem la participació dels ajuntaments en el sistema sanitari, 
especialment aquells que tenen experiència en la gestió de centres sanitaris, perquè 
són els que millor coneixen l’entorn més proper a les persones i poden actuar sobre 
elles.  
P43. Adequarem l’oferta d'atenció sanitària i social a les necessitats de les 
persones, a través de la integració i la coordinació de serveis, en especial pel que 
fa a l'atenció a la dependència.  
P44. Assegurarem els recursos sociosanitaris suficients per atendre aquelles 
persones que estiguin en procés de convalescència i no puguin disposar de suport 
familiar o de prou recursos econòmics.  
P45. Impulsarem la integració dels voluntaris i les voluntàries en els centres de 
salut i hospitals, col·laborant en el procés assistencial.  
P46. Garantirem la integració dels serveis de suport necessaris en 
l'hospitalització domiciliària i els serveis pal·liatius i de geriatria.  
 
 
O5. UN SISTEMA SANITARI QUE CREGUI EN ELS SEUS PROFESSIONALS  
Les retallades pressupostàries podrien haver ensorrat definitivament el sistema sanitari 
si no haguéssim tingut uns professionals implicats i compromesos amb el sistema 
sanitari que han mantingut l’excel·lència tot i haver patit reduccions de sous, 
increments de les càrregues de treball per manca de noves contractacions, equips 
cada vegada més obsolets i reduccions de despesa en el material sanitari. Ningú no 
dubta avui de la importància d’aquests i aquestes professionals en el manteniment del 
nostre sistema, però arriben exhaustos, sense veure-hi sortida, sense propostes amb 
les quals puguin recuperar les condicions de treball i tornar a creure en què el futur 
està en el sistema públic.  
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De forma paral·lela, l’increment de la despesa sanitària privada suposa una via de 
sortida per a professionals que volen progressar en la seva carrera professional i que, 
si l’oferta pública fos més engrescadora, no marxarien. Volem un sistema de salut 
públic en què les condicions de treball siguin prou bones com per evitar la fugida dels 
millors professionals. Volem un sistema que retingui i atragui el talent. També volem 
que se’n puguin sentir orgullosos i orgulloses de treballar en un sistema solidari, basat 
en les persones i no en el seu poder adquisitiu, que se’n puguin sentir corresponsables 
i implicats tant en el seu funcionament i la seva governança com en la seva 
sostenibilitat. Volem evitar les càrregues de treball excessives, els contractes precaris, 
la temporalitat innecessària. El sistema sanitari públic ha de generar ocupació de 
qualitat, professionals ben formats i amb bones condicions laborals. 
 
P47. Elaborarem un pla de recursos humans per reforçar els equips que pateixen 
càrregues de treball excessives. 
P48. Impulsarem una nova planificació en els centres per eliminar les condicions 
laborals abusives i les jornades de 24h.  
P49. Eliminarem els excessos de temporalitat, l’enllaç de contractes precaris i la 
impossibilitat de conciliació.  
P50. Fomentarem l’exclusivitat dels professionals en el sistema públic de salut de 
Catalunya.  
P51. Farem un pla per lluitar contra la precarietat pel que fa a les condicions 
laborals i als salaris.  
P52. Fomentarem la participació dels i les professionals en les decisions de 
gestió, més enllà de les decisions clíniques.  
P53. Enfortirem el paper dels i les professionals en la planificació de les seves 
càrregues de treball.  
P54. Replantejarem les tasques burocràtiques perquè no robin temps a 
l’assistència, amb un impuls a les noves tecnologies.  
P55. Recuperarem les condicions salarials i laborals dels i les professionals de les 
institucions sanitàries.  
P56. Fixarem criteris retributius similars a totes les institucions finançades 
totalment o majoritàriament amb diners públics.  
P57. Assegurarem la formació continuada a tots els i les professionals, finançant-la 
de manera diferenciada per no dependre de col·laboracions d’empreses externes.  
P58. Impulsarem que els centres facilitin l’exercici de la docència i la recerca als 
diferents col·lectius.  
P59. Facilitarem l’accés a la carrera professional de les infermeres i els tècnics 
sanitaris, contemplant les seves especificitats i adequant-la a les seves competències 
i a les característiques de les seves tasques.  
P60. Establirem un sistema comú de reconeixement de la carrera professional de 
tots els treballadors i les treballadores del sector i facilitarem la seva mobilitat.  
P61. Regularem la prescripció d’infermeria, atenent les competències de la 
Generalitat de Catalunya.  
P62. Concretarem els diferents rols i les competències de tots els col·lectius 
professionals: metges, infermeres, tècnics, auxiliars, des del consens i el mutu 
reconeixement. 
P63. Enfortirem la capacitat resolutiva de l'atenció primària per tal de solucionar en 
l’àmbit ambulatori el nombre més gran de patologies possible, tot convertint-la en 
l'eix del sistema de salut i referent de la gestió dels casos. P64. No permetrem la 
convocatòria de més concursos per gestionar àrees bàsiques de salut. El nostre 
objectiu és que tota l'atenció primària sigui de responsabilitat pública.  
 
O6. UN SISTEMA SANITARI AMB FUTUR  
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Lluitem contra la idea cada vegada més interioritzada per la ciutadania que el sistema 
sanitari no es podrà pagar. No acceptem la idea neoliberal que aquells qui puguin 
fugir-ne i refugiar-se en una mútua privada ho hagin de fer. El nostre compromís és 
que el sistema públic sigui perdurable, sostenible socialment i econòmicament. La 
qualitat i l’eficàcia actuals del sistema sanitari públic són valors a preservar i reforçar i, 
alhora, són garantia de futur per a tots i totes, ja que un sistema sanitari públic fort és 
sinònim de reducció de les desigualtats socials. I ho volem perquè és un sistema 
solidari, on tothom ha de tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats, i es 
correspon amb el model de societat cap al qual volem anar. Per això proposem 
reformes que no en comprometin el seu futur, sinó que l’assegurin. El nostre objectiu 
és que les properes generacions tinguin a la seva disposició un sistema del qual les 
actuals generacions i les precedents n’estan molt orgullosos.  
 
P65. Garantirem una assignació econòmica estable i suficient per tornar a 
encapçalar l'esforç en despesa sanitària respecte a les altres Autonomies.  
P66. Blindarem el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a principal entitat 
pública encarregada de l’atenció sanitària.  
P67. Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs del patrimoni de la Seguretat 
Social de tots els centres de l’ICS.  
P68. Promourem que els instruments de finançament i compra de medicaments 
depenguin de les Comunitats Autònomes i puguin participar en la regulació dels 
preus.  
P69. Constituirem un grup de provisió pública per aconseguir la màxima eficiència 
en l’atenció sanitària i l'aplicació d’economies d’escala en la gestió.  
P70. Recuperarem el paper dels actors del territori en la governança territorial i el 
treball conjunt de totes les entitats que donen serveis de salut i la governança 
del sistema a cada territori, per aconseguir l'equitat en l'accés als serveis. L'equilibri 
territorial i la lluita contra la desertització dels municipis ha de ser objecte dels òrgans 
de govern que s’estableixin.  
P71. Impulsarem la transparència i el bon govern en la gestió. Reforçarem 
especialment la regulació i el control per impedir la col·lisió d’interessos.  
P72. Establirem l'obligació del retiment de comptes a totes les entitats que 
gestionin diners públics: resultats econòmics i en salut, transparència i informació de 
l’activitat, serveis, personal, pressupost i retribucions. 
P73. Promourem, dins del sistema i els centres sanitaris, la diferenciació dels costos 
i el finançament d'assistència, salut pública, recerca i docència.  
P74. Exercirem un ferm control sobre les contractacions a empreses externes.  
P75. I tot això ho blindarem per llei, aprovant una nova Llei de Salut de Catalunya 
que inclourà els següents elements:  
a. Transparència en la gestió de recursos públics i obligació de retiment de comptes 
públic.  
b. Limitar les empreses privades no sanitàries a línies de serveis no sanitaris (neteja, 
seguretat, construcció)  
c. Codis ètics per als gestors i els i les professionals i una normativa clara sobre 
incompatibilitats durant i al final del seu exercici.  
d. Participació a diferents nivells de la ciutadania, dels usuaris i usuàries i del 
voluntariat.  
e. Participació dels i les professionals en la gestió dels centres.  
f. Desburocratització dels centres.  
g. Simplificació de l'administració sanitària, eliminant duplicitats.  
h. Priorització en el model d'atenció del principi de subsidiarietat.  
 


