Còpia electrònica de document - CSV: 13523425362540400352 .@@NtiElaboracion

Resolució número: 2021000094
Data: 01/10/2021
Núm. expedient:

2021/00021290G

Origen:

Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2021,
entre d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I DE
PODEMOS EN SUPORT DEL MANIFEST CIUTADÀ PER UNA MILLORA DELS SERVEIS
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A GAVÀ
La pandèmia de la COVID19, des del passat mes de març de 2020 ha posat de manifest
una sèrie de mancances en el sistema públic de Salud, que han derivat en la baixada del
nivell d’atenció que reben els i les pacients del sistema, que ha dirigit el seus recursos a
cobrir les necessites sorgides de la pandèmia i a les urgències mèdiques, abandonant en
bona mesura els serveis de l’atenció primària. Això ha fet que molts i moltes ciutadanes de
Gavà i d’altres ciutats, hagin patit en primera persona aquesta situació, i que hagin vist amb
preocupació que tot i la millora de dades de la pandèmia i també el percentatge de
vacunació altíssim, no s’han recuperat els estàndards de l’atenció primària existents abans
de la pandèmia, tot i que moltes vegades aquest ja tenien mancances producte de les
retallades dels diferents governs de la Generalitat de Catalunya que s’han anat produint des
de 2011.
Aquesta situació ha fet que un grup de ciutadans de Gavà, impulsats pel Sr. JHH, la Sra.
EBA i el Sr. DM, hagi coordinat una trobada ciutadana i escrit una Manifest que han dirigit
als Grups Polítics d’aquest Ajuntament per què els hi donin suport a les seves demandes.
Per això, els Grups Municipal del PSC i Podemos proposen al ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Donar suport al Manifest per una Millora als Serveis d’Atenció Primària a Gavà
impulsat per ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat amb el següent text:
“PER UNA MILLORA DELS SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A GAVÀ
La ciutadania de Gavà ens vam adherir a la jornada de lluita del 30 de juny “Més que mai
sanitat pública” organitzada per Marea Blanca i al manifest del Fòrum Social del Baix
Llobregat per tal de demanar al nou Govern de la Generalitat i als i les responsables
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sanitaris què entomin amb caràcter urgent i prioritari l’Atenció Primària com a servei
imprescindible per a la ciutadania i garant de l’accés al dret universal a la salut, pública,
universal i de qualitat.
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Els gavanencs i les gavanenques som conscients del moment que vivim. Sabem l’esforç que
han fet i continuen realitzant els sectors sanitaris arrel de la pandèmia i agraïm la seva
tasca, però volem posar de manifest que ha estat i és un esforç compartit ja que com a
pacients hem estat testimonis de la davallada de l’atenció als CAPS, que en molts casos ja
era deficitària abans de la pandèmia. És per aquest motiu que amb la mateixa voluntat de
refermar el nostre compromís amb una sanitat pública de proximitat, universal i de qualitat,
avui i aquí, volem prendre posició i elevar aquest recull de propostes que visualitzen les
mancances més importants que tenim al nostre municipi, a les instancies polítiques locals,
per tal de cercar solucions conjuntes.
1. Demanem un millor planificació i reorganització dels recursos sanitaris existents
orientats a un tractament integral dels pacients, amb una atenció individualitzada
necessària que eviti situacions com les viscudes de derivacions a programes o
professionals no concrets, duplicitats o fins i tot, contradictoris. També demanem
una millora d’accés als serveis especialitzats evitant les llargues llistes d’espera que
cronifiquen els nostres problemes de salut.
2. Denunciem que hem viscut durant mesos una situació insostenible per una ciutat de
47000 habitants on ens han deixat durant els caps de setmana sense cap tipus
d’atenció sanitària al terme municipi. Reclamem la dotació d’un servei sanitari
d’urgències les 24 hores a la ciutat de dilluns a diumenge.
3. Reclamem una atenció presencial, que considerem imprescindible, per una bona
atenció al pacient, fugint de situacions actuals de mala praxis, on les peticions es
perden en recorreguts burocràtics que comporten dificultats d’accés
i per tan
vulneracions de drets.
4. Volem evidenciar que ha de ser el personal mèdic i no pas el personal de l’equip
administratiu que tingui un rol de triatge com a passat.
5. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència. No volem ni agendes
úniques ni atenció exclusivament d’urgències que fan perdre qualitat a l’atenció
sanitària. Aquesta situació no solament afecta a les persones adultes sinó també als
nostres nens i nenes, per ells/es reclamem la recuperació del servei de Pediatria de
referencia.
6. Demanem que els serveis d’especialistes, com per exemple el d’oftalmologia, tinguin
el mateix horari de matí i tarda que els CAPS per tal de poder ser atesos davant les
necessitats urgents.
7. Millora i ampliació de l’atenció i el programa de serveis dels serveis d’atenció de
Salut mental.
8. Reclamem la necessitat de dotar-nos de serveis ampliats de salut buco-dental
públics que garanteixen el dret a la salut a col·lectius socials més vulnerables
caminant cap a fer efectiu un servei de dentista municipal.

2
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV (codi segur de validació): 13523425362540400352 a
la Seu electrònica: https://eseu.gava.cat/validacio

9. Recuperació i ampliació dels programes d’hàbits saludables com el de deshabituació
tabàquica en col·laboració amb d’altres instàncies municipals, ja que s’engloba dins
de les estratègies de salut del propi Estat.
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10. Demanem millores en el servei de rehabilitació que es presta a Castelldefels a l’hora
que reclamem dotar a la ciutat d’un propi, de manera que s’ampliï l’accés al mateix
evitant les llistes d’espera interminables que comporten no solament, patiment als i
les pacients, sinó baixes laborals i sobre medicació. Gavà disposa de serveis com el
centre de medicina de l’esport i Casals que podrien ser eines per tal d’afavorir
programes de medicina preventiva que en coordinació amb els serveis de
rehabilitació i a preus públics podrien alleugerir la situació preocupant actual.
11. Denunciem la falta d’accés a serveis com el ginecològic i proves com les citologies
en el temps i forma adequades. Denunciem el tancament d’agendes durant llargs
moments de l’any com tot l’estiu que incrementen les llistes d’espera i la mala
atenció. Volem un sistema d’atenció a la salut de les dones que faci efectiu les visites
amb els i les professionals, amb proves diagnostiques en els temps marcats pels
protocols i actualització i millora dels aparells com poden ser les màquines
d’ecografies del CAP 1.
12. Reclamem l’obertura d’una farmàcia d’urgències 24 hores al casc urbà accessible per
a tota la ciutadania.
13. Els serveis com e-Salut poden ser una bona eina però no a costa de perdre la
presencialitat de l’atenció mèdica. Volem recuperar el servei telemàtic per temes mes
administratius i millora de l’atenció dels pacients crònics en un diàleg més continu,
però entenen que ha der ser un servei opcional per el pacient, ja que si no, exclou a
moltes persones del sistema sanitari per la bretxa digital.
14. Demanem que sigui una realitat la carta de serveis de drets i deures de la ciutadania
en relació amb la salut i l’atenció sanitària que va aprovar el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya el mes de juny de l’any 2015.
15. Les tres persones triada per a ser part de la comissió de seguiment una vegada
formada serà per part de la Plataforma: 1- MCC: 2- MLR: 3: JAHH.
La ciutadania de Gavà demanem a tots els grups municipals que recolzin aquestes
propostes i facin efectius espais de treball conjunts on exposar i defensar la nostra atenció
primària garantint una millor atenció de qualitat.
Gavà, 08 de setembre de 2021”
Segon.- Comunicar aquest suport a tots els grups del Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Conseller de Salut, al Servei Català de la Salut (CatSalut) i a la Direcció del
Sector Sanitari del Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat, i a la Direcció de
les ABS Gavà 1 i ABS Gavà 2.
Tercer.- Donar difusió a aquest suport als mitjans de comunicació locals.
Resultat votació: Aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecció de la
Ciutat, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent
Gavà, a data de la signatura digital

Còpia electrònica de document - CSV: 13523425362540400352 .@@NtiElaboracion

Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
1 d'octubre del 2021
13:04:45

Tinent d'alcaldessa de l'Àmbit de Governança, Gestió
Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i
Projecció de la Ciutat
JORDI TORT REINA
1 d'octubre del 2021
14:56:27
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