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Moció 6.2.
CP 19/06/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER UNA
ÚNICA SANITAT 100% PÚBLICA I UN ÚNIC CONVENI.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Catalunya, el 2010 es va retallar en més de 1.500 milions d’euros el pressupost del
Departament de Salut i es va abaixar un 5% el sou del personal sanitari. Les retallades dels
governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el pressupost en Sanitat per part
dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 es va implantar el copagament i la inversió va
disminuir un 6%. Durant els anys següents aquestes retallades no es van revertir. Un informe de
la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública estima que el sistema sanitari
va reduir des del 2009 entre 15.000 i 21.000 milions d’euros el pressupost.
Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys personal i menys
recursos. A Catalunya, s’han perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 de sociosanitaris. A l’atenció
primària, més de 1.000 professionals menys. Aquesta situació de mancança de recursos i de
forta precarització laboral ha estat present a l’hora de fer front a la crisi sanitària provocada per
la Covid-19.
Així, des que les lluites per la sanitat pública van néixer, l’any 2012 amb les tancades a diferents
centres, no parem de demanar el mateix, més recursos per a la sanitat i una sanitat 100%
pública. Una sanitat i un únic conveni, igual per a tothom. En aquests anys de lluita hem
acumulat un bon nombre de reclamacions concretes, tant des del personal sanitari com des del
moviment veïnal i els col·lectius de defensa de la sanitat pública, les quals no es faran efectives
si no s’aborda un important increment pressupostari en l’àmbit del Departament de Salut i l’inici
d’un canvi de model sanitari.

És per totes les raons exposades que la CUP de Tarragona presenta davant del Consell Plenari
l’adopció dels següents ACORDS:
És per això que proposem l’aprovació dels següents acords:
PRIMER: Instar al govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al Parlament de
Catalunya per què aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut per garantir el
compliment dels compromisos d’inversions.
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SEGON: Instar al Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir dràsticament les
llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió de la crisi sanitària de la
Covid-19.
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TERCER: Instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves PCR o
serologies per a totes les treballadores i que es depurin responsabilitats per la desprotecció amb
la que ha hagut de treballar el personal durant la pandèmia.
QUART: Instar al govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% retallat el 2010
i de les DPOS.
CINQUÈ: Instar al Departament de Salut a crear una mesa de negociació entre el Departament
de Salut i representants de “Sanitàries en lluita”, amb l’objectiu d’encarar un full de ruta per
bastir un canvi de model i avançar cap a un únic sistema sanitari públic i, en conseqüència, un
únic conveni laboral digne per a totes les professionals.
SISÈ: Instar al Departament de Salut a crear taules de negociació per temes de cada territori.
SETÈ: Fer arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, a les
forces polítiques representades al Parlament de Catalunya i als comitès d’empresa dels Hospitals
Joan XXIII i Santa Tecla i dels CAPs de la ciutat.

Tarragona, 11 de juny de 2020
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