MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM LLAVANERES EN DEFENSA DEL SISTEMA
PÚBLIC DE SALUT, PER A UN NOU PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA I
DE REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS DUTS A TERME PEL DEPARTAMENT
DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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A aquest fet, cal sumar-hi les constants improvisacions i la mala gestió duta a terme per part del
govern de la Generalitat de Catalunya, com per exemple en la tardana actuació en les
residències de persones grans, tant públiques com concertades, la manca de diàleg amb el mon
local, l’enorme dificultat per habilitar hospitals de campanya i hotels de salut de forma
coordinada amb els ajuntaments, el tancament de CAPs i CUAPs arreu del territori sense
comunicació amb els propis ens locals, fet que suposava dificultar encara més l’atenció mèdica
al conjunt de la ciutadania i que va provocar el col·lapse del servei 061, deixant a moltes
ciutadanes i ciutadans sense atenció sanitària durant el confinament i de forma rellevant a les
persones amb malalties cròniques.
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Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha desencadenat
una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures
d’emergència en tots els àmbits i institucions, particularment per a fer front a la pandèmia del
COVID-19; circumstància que ha comportat també el confinament domiciliari per part del
conjunt de ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats per reduir la probabilitat
d'exposició i contagi pel Coronavirus SARS-CoV-2. Alhora, aquestes diferents crisis han fet
emergir les mancances del sistema sanitari i sociosanitari a causa de les dràstiques retallades
pressupostàries que els Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol han anat aplicant, fins al dia
d’avui, des del 2010. Unes retallades que han comportat un deteriorament progressiu dels
sistema sanitari, posant-lo en greu perill, i amb una sobrecàrrega intolerable per als
professionals sanitaris i sociosanitaris.

Menció a part mereixen dues actuacions molt qüestionables i a les que ens mostrem contraris.
En primer lloc el preu fixat per Decret per compensar la sanitat privada del servei de pacients
atesos per la COVID-19. Un preu per pacient que no s’ha calculat de manera transparent. Així, el
pressupost públic català pagarà 43.400 euros a la sanitat privada per cada pacient amb la
COVID-19 que hagi fet ús d’una UCI, d’una unitat de cures intensives, durant aquesta crisi
sanitària. Una quantitat exagerada si comparem amb altres comunitats com per exemple
Navarra que va fixar el preu en 21.000 euros.
En segon lloc, l’externalització pel Departament de Salut a l’empresa Ferroser Servicios
Auxiliares, empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de coronavirus per un import
de més de 17 milions d’euros. Dues accions que tornen a mostrar el constant menysteniment
del Departament cap al sistema sanitari públic.
També cal esmentar l’anunci fet per la Generalitat de Catalunya de destinar 140 milions d’euros
per 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 mitjançant uns criteris que els
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diferents col·lectius sanitaris i sindicats del nostre país han considerat injustos i discriminatoris
al associar-se a categoria. Circumstància que s’agreuja per la nul·la resposta a resoldre les
pagues extraordinàries pendents als i les professionals sanitàries i la revalorització dels salaris.
Ens reafirmem en que el reconeixement professional va molt més enllà de la compensació per
un servei prestat. No es tracta d’una retribució sinó d’anar més enllà i de fer una valoració de
llocs de treball en tots els nivells i a tota l’escala i tots els seus drets.
Aquesta crisi sanitària ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català i reobre el
debat sobre la urgència per revertir les mancances que la COVID-19 ha evidenciat. Els i les
professionals sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un context d'extraordinària dificultat i
en moltes ocasions sense l’acompanyament del Departament de Salut, han destinat el bo i
millor de totes i tots ells per atendre en les millors condicions a la nostra ciutadania, salvant
vides i posant-ne en perill les seves. Fet que mereix un agraïment immens als i les professionals
de la sanitat en general pel seu alt grau de compromís, dedicació i valentia en aquests moments
excepcionals que ens toca viure. En definitiva, un sistema que ha estat tan elogiat com retallat
per part del govern de la Generalitat.
L’esforç dels professionals ha arribat al seu límit. Aquesta situació es constata per les darreres
manifestacions ciutadanes, socials i dels propis professionals sanitaris en forma de
concentracions davant els centres de treball o el posicionament del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Societat
Catalana de Gestió Sanitària al qual s’hi han adherit altres institucions i entitats del sector de la
salut. El diagnòstic dels diferents actors i que fem nostre és la necessitat d’un nou pacte per la
sanitat, augmentar els recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les
infraestructures sanitàries i millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la
salut entre altres mesures amb l’objectiu de millorar el sistema públic de salut.
Atès que considerem que la salut ha d’estar present en totes les polítiques i que avui
l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la nostra salut, fem
nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita contra la
desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables.
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Parlament de Catalunya a impulsar un nou pacte nacional per la salut de
Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demanda la societat.
2. 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.
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3. Efectuar una auditoria publica independent per tal de revisar les aportacions efectuades
al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i, si es donés el cas,
procedir al tràmit corresponent per efectuar-se el retorn dels imports liquidats amb
escreix.
4. Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs de
Catalunya amb la dotació de professionals necessaris, 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
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar en 5.000 milions d’euros els
recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic. Aquesta dotació
addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de salut en un període de 3 anys.
6. Exigir 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.
7. 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, Sindicat d’Infermeria (SATSE), Dempeus per la
Salut Pública i a totes les entitats de Sant Andreu de Llavaneres.

