
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP, A FAVOR DE LA MILLORA DE l’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA A MARTORELL I DEL SISTEMA SANITARI 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Atenció Primària i Comunitària és l’eix vertebrador del sistema sanitari. Les activitats 
de promoció i educació per la salut, prevenció, assistència sanitària, detecció de 
malalties i seguiment i acompanyament dels pacients i famílies en són l’activitat 
principal. 

La pandèmia ha posat en evidència la transcendència i importància de l’Atenció 
Primària, en la detecció, control i seguiment de la Covid, i ha tingut un paper clau en la 
vacunació de la ciutadania, liderant la campanya més important de la història recent. 

La pandèmia també ha posat en evidència la necessitat de reforçar i enfortir l’atenció 
primària i comunitària de salut per poder afrontar amb garantia els canvis socials, 
econòmics i demogràfics que vivim com a societat, i per continuar essent garantia de 
l’equitat social. 

L’Atenció Primària i Comunitària s’ha de transformar per donar resposta als reptes 
actuals i futurs, amb la implicació i la participació de les persones usuàries i comptant 
també amb els professionals sanitaris, que han de poder exercir amb unes condicions 
laborals adequades. 

La millora de l’esperança de vida i l’envelliment de la població genera un increment de 
les malalties cròniques, cal abordar també l’increment de patologia de salut mental, i 
cal enfortir i dimensionar la xarxa social i fer front a l’epidèmia de solitud no volguda. 
Cal també abordar la bretxa digital i articular mesures per facilitar l’accessibilitat de la 
gent gran.   

El setembre de 2020 el Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de 
Salut va presentar 30 mesures per enfortir el sistema de salut, amb el consens de les 
principals forces polítiques del país, on s’apostava per millorar el finançament públic 
del sistema sanitari català, augmentant en 5.000 milions d’euros el pressupost en els 
propers cinc anys.  

La manca de planificació al govern de l’estat i del govern català pel que fa a les 
necessitats de professionals, genera que avui i en el futur immediat hi hagi manca de 
professionals sanitaris sobretot metges i infermeres per cobrir les absències i les 
properes jubilacions. La crisi demogràfica de professionals és un dels principals 
problemes del país 

Els professionals del sistema sanitari han estat i estan compromesos en l’atenció dels 
pacients i en la prestació del serveis, essent la principal vàlua del sistema. La pressió 
assistencial i la sobrecàrrega és creixent i la pandèmia ha agreujat segur la situació. La 
vaga de metges convocada pels propers dies 25 i 26 de gener és un reflex de la 
situació. 

Des de l’Ajuntament de Martorell sempre hem valorat la importància de l’Atenció 
Primària, valorant-ne i reconeixent l’esforç i la valia dels seus professionals, així com 



demanant a l’Administració de la qual depèn, la Generalitat de Catalunya, millores a fi 
de millorar-ne la qualitat de l’atenció a Martorell. 
Destacar en aquest sentit les iniciatives presentades al Ple Municipal dels darrers anys: 

 Moció presentada per Junts x Martorell i ERC al Ple Municipal del dia 20 de 
febrer de 2017 per a la Millora Urgent dels Serveis de Salut dels usuaris de 
l’Àrea d’influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

 Moció presentada per Junts x Martorell i ERC en aquell mateix Ple Municipal 
per demanar la construcció d’un CUAP (centre d’Urgències d’Atenció Primària) 
a Martorell. 

 Moció presentada pel Junts x Martorell al Ple Municipal del 20 de gener de 
2020 de suport a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

 Moció presentada per Junts x Martorell, Movem, PSC i ERC al Ple Municipal del 
19 d’octubre de 2020 per enfortir l’atenció primària i recuperar els recursos 
perduts 

 

  

És per tot això, que el grup municipal de Junts per Martorell, proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 

  

ACORDS 

1.- Instar al govern de la Generalitat i als partits polítics amb representació 
parlamentària a millorar el finançament públic del sistema sanitari català, augmentant 
en 5.000 milions d’euros el pressupost en els propers cinc anys.  

2.- Instar als grups municipals a defensar públicament la tasca dels professionals de la 
salut que treballen al nostre municipi i el prestigi de les institucions sanitàries de 
Martorell. Explicitar el compromís amb la millora del sistema sanitari des de la nostra 
responsabilitat pública i no utilitzant la sanitat pública com a instrument d’erosió 
política. 

3.- Instar al Departament de Salut a afavorir la transformació de l’Atenció Primària i 
Comunitària. Afavorint l’autonomia de gestió dels equips des de la direcció dels equips 
i serveis i de les xarxes d’Atenció Primària perquè es pugui decidir com s’organitza 
cada equip i territori per portar a terme els diferents processos assistencials. 

4.- Demanar al govern reforçar i enfortir els equips d’atenció primària , millorant  el 
desenvolupament del capital humà, les condiciones laborals en les que exerceixen la 
professió , les infraestructures i afavorint millores tecnològiques i comunicacions. 

5.- Reclamar novament al Departament de salut un servei d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) a Martorell. Per treballar la sinèrgia amb l’Hospital de Martorell per 
donar una millor resposta a l’atenció dels diferents nivells d’urgència. 

6.- Notificar aquest acord al conseller del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, a la Secretària general del departament de Salut, a la delegació del govern 
de l’Estat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 



Municipis, al Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a 
la direcció de l’Equip d’Atenció Primària de Martorell i a la gerència de la regió 
sanitària del CatSalut de l’ Àmbit Metropolità Sud.  

  

  

   

 


