
 

 

Moció de Sanitat presentada per l'Equip de Govern  

 

La moció presentada per l'Equip de Govern conté la informació exacte i precisa del treball que 

s'ha anat fent i es vol aconseguir, respecte a les millores en l'àmbit sanitari en el municipi d'Abrera i 

en l'evolució de la pandèmia en el nostre municipi. 

Aquesta moció es va presentar perquè no es va arribar a un consens amb les altres forces sobre el 

contingut d'aquesta, que fa referència a les preocupacions d'Abrera per l'àmbit sanitari. 

 

Reproduïm seguidament la moció presentada per l'Equip de Govern (PSC i ERC). 

 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat a prova la nostra societat, ens ha fet reflexionar sobre la 

nostre manera de viure i ha tensionat el sistema sanitari fins a límits que mai ens haguéssim 

imaginat. Ens ha obligat a constatar les mancances del sistema i ens fa qüestionar-nos el model de 

salut pública que volem per tal de repensar-lo.  

 

Les dràstiques retallades pressupostàries que els Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol han 

estat aplicant des del 2010,  i que afecten sempre als col·lectius més desafavorits, conjuntament 

amb les diferents reformes legislatives han anat afeblit el nostre sistema de salut progressivament 

alhora que minvava la qualitat en la prestació dels serveis i augmentava la precarització laboral dels 

professionals.  

 

A nivell local, la COVID-19 ha suposat un repte per als centres de salut fent que aquests i els seus 

professionals s’haguessin d’anar adaptant segons evolucionava la pandèmia. Les i els professionals 

han hagut d’assumir nous rols i noves tasques i, al igual que un 96% dels centres d’atenció primària, 

hem assistit a una redistribució i una reconversió dels espais físics dels diferents centres del 

municipi per poder respondre a les necessitats dels pacients.  

 

Aquest esforç continu d’adaptació als requeriments higienico-sanitaris per frenar la pandèmia i la 

necessitat de continuar oferint els serveis assistencials a tota la població amb les màximes 

condicions de seguretat han derivat en la urgència de treure temporalment el servei de pediatria del 

CAP del nucli urbà. Aquesta decisió presa pel CatSalut ha requerit d’una feina molt intensa per part 

de diverses regidories de l’Ajuntament, amb especial implicació d’Alcaldia i de la Regidoria de 

Salut Pública i Benestar, i només gràcies a aquest intens diàleg amb el CatSalut s’ha pogut evitar 

que el servei de pediatria es traslladés fora del nostre municipi.  

 

Tal i com queda recollit en el futur conveni entre l’Ajuntament i el CatSalut el trasllat del servei de 

pediatria al consultori de Can Vilalba tindrà únicament caràcter temporal, fins al 18 de setembre, 

temps imprescindible per dur a terme les obres necessàries per acondiciar l’espai cedit pel 

consistori. Serà doncs a partir del 21 de setembre, i gràcies a la generositat de la regidoria de 

joventut, que el servei de pediatria tornarà al nucli urbà, situant-se al Centre Polivalent.  

 

La moció presentada per l'Equip de Govern (PSC i ERC) presenta  els següents acords:  

 

Primer.- Seguir informant a la ciutadania de la situació temporal i transitòria del trasllat del servei 

de pediatria a les instal·lacions del consultori de Can Vilalba fins al 18 de setembre del 2020, 

retornant posteriorment al nucli urbà.  

 

Segon.- Donar suport al govern en la cessió de l’espai al Centre Polivalent per a la instal·lació del 



servei de pediatria, tot reconeixent la gran tasca del consistori per aconseguir que aquest es 

mantingui al nucli urbà.  

 

Tercer.- Recolzar l’equip de govern en les negociacions iniciades ja fa temps amb el  Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya per a  la construcció d'un nou CAP amb instal·lacions 

adequades i pensades en clau de futur i un disseny que respongui a les necessitats d'atenció 

diferenciada de la salut, havent destinat prèviament terreny públic per a la seva construcció per part 

de l'Ajuntament.   

 

Quart.- Deixar constància pública i notòria de l’agraïment que aquest consistori trasllada de tota la 

població d’Abrera al personal sanitari tant de la nostra Àrea Bàsica de Salut, com de tots els 

equipaments que ens donen servei   

 

Cinquè.- Exigir al Ministerio de Educación la convocatòria d’un major nombre de places per als 

MIR per garantir el nombre adient de professionals i la cobertura de l'atenció adequada en totes les 

franges horàries d'atenció diürna. Dit augment haurà d’anar acompanyat forçosament d’un Pla 

Funcional que monitoritzi i garanteixi que es cobreixen tant les actuals com les futures places 

vacants; assegurant tant la renovació generacional com la creixent demanda fruit de l’augment 

poblacional.  

 

Sisè.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar un nou pacte nacional per la salut de Catalunya, 

posant el sistema públic al nivell que demanda la societat. Establir un escenari pressupostari adient 

a les necessitats de professionals, de les estructures, de recursos, equipaments i tecnologia, així com 

de formació, recerca i innovació.  

 

Setè.- Instar la Generalitat de Catalunya a aturar l’externalització per al rastreig dels contactes de 

casos de coronavirus i assignar aquesta funció, tot reforçant-la, als equips d’Atenció Primària de 

Salut i Salut Pública, en coordinació amb el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic 

dels casos amb la COVID-19 creat en el marc del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica 

de Catalunya.  

 

Vuitè.- Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs de 

Catalunya amb la dotació de professionals necessaris, un cop s’hagi garantit el dret al descans de 

tots els professionals i la seguretat en el desenvolupament de les seves activitats, amb la capacitat 

d’organització i recursos per al retorn de l’activitat d’atenció presencial, com a baula estratègica 

d’un país en les seves polítiques de salut, prevenció comunitària i de coordinació amb altres àmbits 

assistencials.  

 

Novè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar la inversió en un 5% anual de 

manera progressiva tant en equipaments, com en la gestió directa i la investigació, reforçant el 

model sanitari públic amb l’objectiu d’extingir la participació privada.   

 

Desè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar, de manera immediata, les 

pagues extraordinàries pendents de cobrar als i les treballadores del sector públic i a reconsiderar els 

criteris per a compensar els i les professionals del sistema públic de salut i de residències que han 

treballat durant la part més intensa de l’epidèmia de la COVID-19 tenint present el conjunt de 

personal afectat.  

 

Onzè.- Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de 

Col·legis de Metges de Catalunya, a la Societat Catalana de Gestió Sanitària, al Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, Sindicat de Metges de Catalunya, 



a Dempeus per la Salut Pública i a les entitats municipalistes FMC i ACMC.  

 

Xec Nadó i altres ajudes d'acompanyament per les famílies abrerenques 

 

Des de l’Ajuntament d’Abrera, conscients que cal reforçar la família com estructura bàsica de 

les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social de la societat, en els darrers 

anys hem impulsat un conjunt d’iniciatives i actuacions per donar suport a les unitats familiars del 

municipi, a l'empara de la legislació vigent. En aquest sentit, en el Ple Municipal del dijous 16 de 

juliol es van aprovar les bases d’un ajut econòmic al naixement o adopció en el si d’una família 

abrerenca, el xec Nadó. Considerem que aquesta línia d’ajuts és positiva i d'interès públic per al 

municipi d'Abrera, que és una manera més d’estar al costat de les nostres famílies i s’emmarca dins 

totes les accions (actes, esdeveniments, tallers, xerrades, etc.) que es duen a terme des de la 

Regidoria d’Infància.  

 

També es van aprovar més ajudes d’acompanyament a les famílies abrerenques, com són les 

bases específiques per la concessió d’ajuts a persones titulars de famílies monoparent als o 

monomarentals d’Abrera en l’impost sobre béns immobles (IBI), i els ajuts per a l’escolaritat, 

menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l’Escola Bressol Municipal Món Petit 

del curs 2019-2020.  

 

Aquests ajuts estan encarats més que mai a ajudar les famílies abrerenques per remuntar la 

situació complicada que tenim. 

 

Un cop aprovades en el darrer ple municipal les bases, s’espera poder obrir les diferents 

convocatòries a partir del proper mes de setembre. 

 

Mesa de treball  

 

En el Ple Municipal del mes de maig es va aprovar la Mesa de treball per la reconstrucció 

econòmica. La denominada “nova normalitat” ens planteja nous reptes. Hem de ser conscients 

que ens trobem davant una greu situació social i econòmica. És l’hora de començar a preparar la 

reconstrucció per salvar i activar al màxim les famílies, l’ocupació, el comerç i el teixit empresarial. 

Això fa que sigui necessari dissenyar i impulsar una mesa de treball on estiguin representades totes 

les forces polítiques de l’Ajuntament, implicant-se en estudiar i aportar propostes en una mesa 

transversal. 

 

La mesa es va convocar el dimecres 22 de juliol. Aquesta s'ha iniciat amb l'objectiu de treballar 

quatre eixos principals: la sanitat, benestar social, comerç i ocupació, fent un ampli estudi i 

enfortint els recursos de l'ajuntament per donar una resposta a la ciutadania. Volem obrir un nou 

espai, l'Abrera Activa't.  

Entre altres mesures, en el ple passat també s’han aprovat les bases específiques per poder atorgar 

una ajuda de 300€ a les persones autònomes i microempreses que han hagut de tancar i han vist 

disminuïts els seus ingressos.  

 

 


