
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM MARTORELL, PSC, JUNTS PER 
MARTORELL I ERC PER ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I RECUPERAR ELS RECURSOS 
PERDUTS 

La ciutadania està patint arreu de Catalunya les deficiències de l’atenció sanitària i, en especial 
a l’Atenció Primària, que s’han agreujat per la situació actual de pandèmia. Als problemes 
preexistents de pressupost, manca de personal i d’equipaments, s’ha afegit la sobrecàrrega 
que suposa la detecció, diagnòstic i seguiment dels casos de COVID19, l’estudi, seguiment de 
contactes, l’atenció a les escoles, llars d’infants i residències de gent gran. Malgrat els esforços 
dels i les professionals per donar una assistència de la màxima qualitat a la població, els 
recursos han estat insuficients. 

Les mesures de seguretat necessàries durant els moments més durs de la pandèmia va 
provocar la priorització dels pacients relacionats amb la COVID 19 i les visites no demorables, i 
l’ajornament de les consultes no urgents. Però aquesta situació s’està perllongant en el temps, 
resten moltes necessitats sense resoldre i, en conseqüència, els centres sanitaris i el seu 
personal es troben en una situació de veritable esgotament. 

Recentment la Conselleria de Salut ha presentat un “Pla d’enfortiment de l’Atenció Primària” 
segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros a millores tecnològiques i a l’increment de 
personal fins a acabar el 2022. Donaríem la benvinguda a aquest pla si no fos perquè és del tot 
insuficient, no recupera ni de lluny les retallades del 2011: 350 milions anuals i 3000 
professionals menys. Es segueixen ajornant respostes que són urgents. 

És necessari un enfortiment real i immediat de l’Atenció Primària que ha de garantir les eines 
més efectives en la millora de la salut comunitària i individual, és imprescindible la millora de 
l’accessibilitat, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació entre tots els serveis 
sanitaris. 

Per aquest motiu, proposem al Ple de l’Ajuntament els següents ACORDS: 

1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de tots els 
CAP i consultoris locals que s0han tancat total o parcialment durant la crisi sanitària. 

2. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a destinar els recursos 
necessaris a l’Atenció Primària per a fer front a les noves necessitats derivades de la 
pandèmica i recuperar la visita ajornable presencial amb el professional de referència. 

3. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que es recuperin els 
recursos econòmics i de professionals perduts durant les retallades dels anys 2011 a 
2014. 

4. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Sanidad 
a que es prioritzi la despesa sanitària per a l’Atenció Primària amb una dotació 
econòmica que arribi al 25% del pressupost de salut com recomana la Organització 
Mundial de la Salut. 



5. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la creació  d’un 
CUAP a Martorell que doni atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, accessible 
a tota la població de referència per garantir l’atenció continuada, millorant 
l’accessibilitat de l’Hospital Sant Joan de Deu de Martorell i donant suport al CAP, amb 
la dotació de professionals i equipaments per a la prestació dels serveis necessaris. 

6. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar el personal del 
servei d’atenció telefònica per evitar el col·lapse de les línies. 

7. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla de xoc 
per reduir les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió de 
la crisi sanitària de la COVID 19.  

8. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’habilitació dels espais 
físics necessaris per a l’atenció de les necessitats sanitàries de la població amb 
l’objectiu d’evitar la saturació del CAP de Buenos Aires, i facilitar l’accessibilitat dels 
col·lectius més vulnerables (Gent Gran) al servei esmentat. 

9. Instem a les conselleries de Salut i Benestar Social a millorar la coordinació interna dels 
serveis de salut amb els serveis socials per tal de poder detectar aquelles possibles 
persones transmissores i alhora en situació de vulnerabilitat, que necessitin recursos 
socials. 

10. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut en defensa d'un sistema de salut públic, 
universal, equitatiu i de qualitat, consensuat amb tots els agents implicats, que 
estableixi la salut pública i l'atenció primària els pilars fonamentals de la nostra sanitat. 

11. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l'ICS, a la direcció dels CAP de 
Martorell, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa i grups 
polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martorell, 19 d’octubre de 2020 


