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Moció 7.2.
CP 23/10/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER ENFORTIR I MILLORAR
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema sanitari públic de Catalunya pateix d’un finançament clarament insuficient, fins al punt
que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 (aprovats pels grups parlamentaris que
conformen el govern amb el suport de Catalunya en Comú Podem) no arriben ni a revertir les
retallades en la despesa que es van iniciar ja fa deu anys ni tampoc plantegen mesures en l’apartat
d’ingressos que permetin revertir aquesta situació. Una situació que, òbviament, es veu agreujada
amb l’actual situació de pandèmia de la COVID-19.
L'Atenció Primària de la sanitat pública és un dels serveis públics més necessitat de finançament,
tant pel que fa a infraestructures, com a equipament i a personal. Tot i ser un dels fonaments de la
salut pública, com a porta d'entrada al sistema i com a servei de proximitat, l'atenció primària no
supera el 16% del total del pressupost del Departament de Salut.
Des del mes de març han tancat 46 CAP i 462 consultoris locals arreu de Catalunya i, tot just
recuperades les competències autonòmiques en finalitzar l’estat d’alarma, s’ha privatitzat un servei
clau com és el del rastreig, que per qualitat i eficiència s'hauria pogut prestar des de l'atenció
primària.
Cal, doncs, revaloritzar l'Atenció Primària com un dels pilars de la salut pública i revertir la
desconsideració a la que ha estat sotmesa els darrers anys. Una reivindicació que les professionals
de l’Atenció Primària porten denunciant des de fa anys i, especialment, en els darrers mesos. Fins
al punt, que la setmana passada hi havia convocada una vaga de facultatius i facultatives prevista
per a quatre dies que el sindicat convocant s’ha vist obligat a ajornar, a causa de l’empitjorament
dels indicadors de la pandèmica de la COVID-19.
A Tarragona hem vist clarament els efectes d’aquest dèficit de recursos a l’Atenció Primària. En
determinats CAP es produeixen cues freqüents perquè les usuàries puguin ser ateses, i el Grup de
Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ha fet públic que en les darreres setmanes ha
recollit i entregat als Serveis Territorials del Departament de Salut de la Generalitat mig centenar de
reclamacions que evidencien la vulneració dels drets dels usuaris i usuàries. A més a més, diverses
associacions de veïns i veïnes de la ciutat porten ja diferents setmanes realitzant concentracions
davant dels CAP dels barris de ponent per tal de denunciar les mancances en el servei i exigir al
CATSalut que prengui les mesures adients que permetin una millor qualitat del servei.
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Aquesta situació insostenible també va ser tractada darrerament al Parlament de Catalunya, arran
del debat general sobre la situació sanitària, en el qual es van aprovar diferents mesures per tal
d’augmentar la despesa i la inversió en l’atenció primària.
Per últim, les protestes veïnals que es duen a terme arreu de Catalunya i les vagues que estan
protagonitzant els diferents col·lectius sanitaris (primer els MIR, poc després el personal del
transport sanitari i recentment els facultatius de la primària) qüestionen la vigència del gran pacte
de salut al conformat al voltant de l’anomenat “consens d’en Trias” i la seva aposta per un model
sanitari de cohabitació públic-privada i hospitalocèntric. La consigna “una sanitat, un conveni” ha
retornat amb força i és reivindicada tant per usuàries com per professionals, doncs un sistema 100%
públic, de titularitat, gestió i provisionament, és l’única forma d’acabar amb el classisme que
impregna el nostre sistema sanitari i, alhora, fer front als greuges que es produeixen entre el
personal de les diferents empreses i prestadors sanitaris.
Per tots aquests motius el grup municipal de la CUP proposta al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS :
Primer.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti el govern de la Generalitat de Catalunya a fer
efectius, en el termini més breu possible, tots els acords aprovats en el debat general sobre
la situació sanitària del Parlament de Catalunya que permetin un enfortiment de
l’estructura i els recursos de l’atenció primària a l’alçada de les necessitats de la població.
Segon.- Que l’Ajuntament de Tarragona doni suport a les reivindicacions de les professionals de
l’atenció primària a l’Institut Català de Salut per tal, ja no sols perquè es millorin les seves
condicions laborals, sinó perquè es garanteixin uns mínims estàndards de qualitat en la
prestació del servei.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Tarragona Donar suport a les concentracions convocades per
diferents associacions de veïns de la ciutat per exigir una millor atenció en els centres
d’atenció primària.
Quart.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a
debatre un nou Pacte Nacional per la Salut que garanteixi un sistema sanitari universal i
equitatiu basat i fonamentat veritablement en l’Atenció Primària i Comunitària.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Tarragona, 15 d’octubre de 2020
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