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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-07-22 REFERENT
A A FAVOR DE L’ASSIGNACIÓ DEL 25% DEL PRESSUPOST AUTONÒMIC DE SALUT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats.
La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En aquest sentit, l’atenció primària
representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de la població, especialment de les persones i els
col•lectius en situació de major vulnerabilitat. L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han vist
acompanyades de mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per reforçar l'atenció primària: al
contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió en l’última dècada.
La feblesa de l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha hagut una discriminació
indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de les malalties no covid-19 com les persones que
pateixen malalties cròniques o que tenen una major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals,
persones migrants o amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat han estat els
retards i les deficiències en els diagnòstics i l’augment de les llistes d’espera, que incrementen el risc
d'empitjorament de l’estat de salut de les persones. L’atenció primària és fonamental per prevenir i promoure la
salut, ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que
s'agreugin.
Malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La seva situació de
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sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En aquests moments el personal sanitari
es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració
han incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per
trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d’agraïment al personal sanitari durant els moments més crítics
de la pandèmia s’han de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions
laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció sanitària.
Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció primària destinant almenys el
25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l'atenció primària pot satisfer més del 70% de les necessitats de
salut de les persones al llarg de la seva vida. Malgrat això, els pressupostos del Govern per al 2022 destinen
només el 17%, sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 milions
d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l’atenció primària. Aquesta xifra representa un augment
respecte l’any anterior de 323 milions, però resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de
recursos que garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és el puntal de la
salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos.
Cal rescatar l’atenció primària de la situació de col•lapse amb un major augment pressupostari que serveixi per
desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir indicadors d’avaluació de les seves necessitats per tal
determinar la distribució dels recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses
en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas per a l’augment progressiu i d’acord amb
les necessitats sanitàries de la població. Els sistemes de salut basats en una atenció primària forta garanteixen
nivells de salut més alts a la població, són més equitatius i eficients en l'ús de recursos, i disminueixen les
desigualtats i la mortalitat.
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la negociació dels
pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció primària fins a arribar al 25% del pressupost
sanitari. La pandèmia ha de servir com a punt d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al
dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però la
millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el respecte dels drets humans de forma indivisible i universal.
L’enfortiment de l’atenció primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari
davant les noves necessitats i amenaces.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes demana al Ple que aprovi els següents acords:
Instar la Generalitat a destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana l’
OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar
resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.
Instar la Generalitat a garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l’
atenció primària en els pressupostos anuals.
Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’
Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia Internacional Catalunya
(info@amnistiacatalunya).

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_inversio_salut_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
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Informació addicional

Llibre General Entrada 2022081493 18/07/2022 13:01:14 - CVE 14154651044551316607 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

X

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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