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Moció 7.3.
CP 23/10/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMUPODEM PER DEMANAR LA
NORMALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CAPs DE TARRAGONA.
El 14 de març d’enguany es decretà l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol per tal de controlar
les conseqüències de la pandèmia provocada per la COVID-19. Tota la ciutadania va iniciar un
procés sense precedents de confinament total i els i les professionals de la salut van fer front
al repte més important de la seva vida professional: atendre de manera òptima als i les
pacients que ho requerissin -sigui per la COVID-19 o per qualsevol altra patologia- amb
l'objectiu de reduir els impactes i disminuir els efectes d’un virus altament contagiós i agressiu
amb la limitació de recursos, dispositius i de condicions de treball que tenien. Per això,
aquesta moció representa també un agraïment immens als i les professionals de la sanitat en
general, especialment als que treballen a l nostra ciutat, pel seu alt grau de compromís,
dedicació i valentia en aquests moments excepcionals que ens toca viure. Sense aquest
sobreesforç col·lectiu les coses haurien anat molt pitjor. A tot Espanya, més de 50.000
professionals han estat contagiats, especialment els dels Centres de Salut i els d'Urgències.
És un fet que la crisi de la COVID-19 ha obligat als Serveis Sanitaris a donar una resposta urgent
per l'increment de persones malaltes produïda pel virus. Es van reforçar extraordinàriament
els hospitals, tant pel que fa a la capacitat diagnòstica com per al tractament, així com la
capacitat d’ingrés hospitalari i de nous llits d’UCI. Aquestes accions han estat fonamentals per
garantir una atenció sanitària a gran nombre de malalts de coronavirus amb complicacions
greus.
Si bé això és així, no s'ha tingut present ni garantit amb suficiència l'Atenció Primària i, és
evident que el degoteig de les restriccions als Centres d'Atenció Primària (CAPs) ha estat un
desencert per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat. La major part de persones
afectades per la COVID-19 han necessitat atenció propera, capacitat de diagnòstic i
tractament i seguiment domiciliari. Moltes d'aquestes persones, especialment la gent més
gran i més fràgil, que es trobaven als seu domicilis, requerien de l'atenció dels serveis sanitaris
més propers, serveis que presten els i les professionals dels CAPs.
La decisió de limitar l’accés als usuaris dels CAPs no va ser compartida ni consultada. Es va
actuar unilateralment i sense cap comunicació als agents socials (sindicats, AVV...). Cal tenir
present que la ciutadania no afectada per la COVID-19 també té nombroses necessitats
sanitàries de diferent tipologia, a les quals els Centres de Salut han de donar resposta i, si no
és així, l’afectació sobre la salut d'aquestes persones tindrà efectes negatius.
La decisió de restringir un servei que forma part dels drets sobre els quals se sosté l'estat del
benestar al nostre país, és un error greu més en contra de la sanitat pública, una altra ofensiva
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d'un govern de la Generalitat de Catalunya que ha demostrat lògiques privatitzadores
precisament en el sistema sanitari públic.
Malgrat que els ajuntaments no disposem de competències pròpies sobre el sistema de salut,
si que és obligació nostra vetllar per la qualitat, universalitat, gratuïtat i accessibilitat de
l'assistència sanitària pública i perquè la nostra població no quedi en cap moment desatesa.
Fa mesos (a partir de la desescalada) que als diferents CAPs de la nostra ciutat ens trobem
amb allò més del que poden ser incidències. La ciutadania ens reclama ser escoltada i ens fa
palesa la seva inquietud, amoïno i ens reivindica.
Per tots aquests motius, el grup municipal d ’ENCOMUPODEM Tarragona proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Instar a la Conselleria de Salut a:
a) Treballar per tal de que es facin efectives les visites presencials i controls de
pacients crònics de manera prioritària així com un pla de retorn a l’atenció
presencial en funció de l’evolució del COVID-19.

b) Habilitació d’espais i circuits segurs tant per al personal del centre com per els
usuaris que permetin l’entrada als CAPs i l’espera en l’interior ( CAP Jaume I) amb
totes les mesures de distanciament. Per la qual cosa haurà d’haver una persona a
l’entrada fent el control.
c) Reforç del personal per atendre les consultes telefòniques i adequació de les
xarxes telemàtiques. Tambè es requereix una persona atenent a aquells usuaris
que no tinguin accés a la via telemàtica ( gent gran sobretot).
d) Priorització de la visita dels professionals sanitaris de referència dels usuaris.
e) Participació ciutadana activa i periòdica en el funcionament i la gestió de dades
dels CAPs.
f) Priorització de la despesa sanitària per a la Atenció Primària. Dotació econòmica
que arribi al 25% del pressupost de salut, tal i com recomana l’OMS.
g) Que la contractació de personal prevista en el Pla d’enfortiment de l’Atenció
Primària es faci ARA sense endarreriments a causa de la situació de saturació
sanitària i inaccessibilitat als serveis.
h) Que és posin terminis a la iniciació del les obres d’ampliació del CAP la Granja.
Totes recordem que se’n van atorgar uns terrenys municipals per part d’aquest
l’Ajuntament l’any passat, per tal de poder solucionar aquesta demanda
reivindicada per les veïnes de Ponent durant molts anys.
i) Reobertura del servei d’atenció continuada 24h del CAP de Bonavista.
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j) Que es recuperin de manera immediata les visites dels especialistes programades
abans de la pandèmia, així com d’altres serveis per tal d’anar recuperant la
normalitat dels centres, sempre amb totes les mesures de protecció del COVID-19
que garanteixi la prevenció tant del personal sanitari com dels usuaris.
2. Instar la Generalitat de Catalunya que garanteixi l'atenció sanitària continuada i
l'assistència al municipi de Tarragona.
3. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l'ICS, a la direcció dels CAPs de
la nostra ciutat, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Tarragona 14 d’octubre 2020.
Carla Aguilar Cunill, portaveu EnComuPodem.
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