
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ERC i JUNTS PER 
TARRAGONA DE 

PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE  DEL 25% DEL 
 

 

primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de la població, especialment de 
itats sanitàries 

 suficient de la inversió 
per reforçar l'atenció primària: al contrari,  primària ha estat la gran perjudicada de la manca 

dècada. 
 

-19 
com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen una major dependència del sistema 
(gent gran, malalts mentals, persones migrants o amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, 

es 

primària és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja que permet realitzar diagnòstics de manera 
precoç per a detectar problemes de salut abans que s'agreugin. 

 

sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En aquests moments el personal 
sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells 

infradotat i amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i aplaud

ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions laborals, que redundin en un millor accés al dret a la 
salut i qualitat de l  

 

almenys el 25% del pressupost sanitari.  estima que l'atenció primària pot satisfer més del 70% 
de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida. Malgrat això, els pressupostos del 
Govern per al 2022 només destinen només el 17%, sense desglossar suficientment quines partides són 
incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 milions  destinats a Salut, 1.885 estan previstos per 

universal del dret a la salut de la 
social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos. 
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ser
seves necessitats per tal determinar la distribució dels recursos, i cal transparència de quines partides 
i segons quins criteris són incloses en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer 

salut basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més alts a la població, són més 
equitatius i eficients en l'ús de recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat. 

 
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la negociació 

públic i enfortir l'accés al dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a 

garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant les noves necessitats i amenaces. 
 

Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern de la Generalitat a: 
 

 
vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut. 

 
 ió 

primària en els pressupostos anuals. 
 

 Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
 Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia Internacional Catalunya 

(info@amnistiacatalunya). 
 

Entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció 
Catalunya. 







































