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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 26 de
novembre de 2020, va adoptar, per UNANIMITAT dels membres assistents, la següent
proposta d’acord:
MOCIÓ, GRUPS MUNICIPAL DE C'S, ERC-AM, POPULARS PER RODA I JUNTS PER RODA,
PER MILLORAR ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL MUNICIPI.
Exposició de motius:

Els professionals assenyalen que les retallades de l'última dècada han fet perdre al voltant d'uns
1.000 facultatius en els CAPs que reclamen contractacions d'una dimensió similar per a poder
atendre el volum de pacients actual amb qualitat. D'aquesta xifra, no obstant això, la
Generalitat només ha realitzat aproximadament 120 contractacions a conseqüència del pacte al
qual es va arribar fa dos anys, tot i que encara queda lluny de les 300 contractacions que
l'Executiu es va comprometre a incorporar, a través de l’Institut Català de Salut (ICS).
El Conseller d'Economia, Pere Aragonés i la Consellera de Salut, Alba Vergés, anunciaven un pla
de reforç de l'atenció primària amb noves inversions en una àrea que reconeixien maltractada, i
que ha rebut la crítica per ser un pla que no correspon amb una realitat que qualifiquen
d'angoixant, i que no ha estat consensuat amb els professionals i que, fins ara, s'està suplint
gràcies al sobreesforç que fan prop de 800 professionals treballant més hores.
Aquesta situació repercuteix de forma directa al nostre municipi de Roda de Berà provoca les
queixes i situacions greus dels nostres veïns que veuen amb gran preocupació com el CAP
municipal que té un dèficit d'assistència i de mitjans telemàtics, dèficit que els impedeix dur a
terme moltes visites i consultes de vital necessitat per als veïns del municipi, com és en el
nostre cas.
L'ajuntament davant aquesta problemàtica ha demanat en diferents ocasions mesures
correctores a la Direcció de la Xarxa Santa Tecla i al Departament de Salut de la Generalitat.
La regidora de sanitat s’ha reunit en diferents ocasions amb el director de l'ABS Torredembarra
per analitzar la situació del Cap de Roda de Berà, constatant la necessitant d'ampliar l'horari
d'atenció als usuaris i la d'instal·lar un contestador automàtic per enregistrar les trucades donant
resposta a l'usuari que hagués deixat un missatge, al ser impossible atendre per un sol
administratiu la gran quantitat de trucades que es reben.
La creació d'una pàgina web per fer consultes mèdiques i habilitar un número de telèfon per als
usuaris que tenen segones residències o per a aquells que estiguin de visita al nostre municipi,
van ser altres de les mesures convingudes amb els responsables del Servei i que a ara com ara
no estan operatives.
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Després de mesos convivint amb la pandèmia del COVID-19, una segona onada de la mateixa
amenaça amb un nou col· lapse sanitari a l'atenció primària del nostre municipi. En aquesta
segona onada del coronavirus, s’encenen totes les alarmes: la falta de mitjans, la falta de
personal, el volum de càrrega de treball i les baixes retribucions que provoquen una fugida de
talent.

Som coneixedors de l'interès i del gran treball dels responsables de l'àrea bàsica de
Torredembarra, però la seva tasca ha d'estar recolzada i dotada amb mesures econòmiques,
tècniques i de personal per part de la mateixa Xarxa Santa Tecla i del Departament de Salut de la
Generalitat. Mesures del tot necessàries si es té la voluntat de millorar el servei.
Són urgents mesures correctores per prestar un servei digne i mereixedor per als nostres veïns i
veïnes, i que ara com ara fan una valoració del mateix com a insuficient, creant una percepció de
desprotecció i de despreocupació envers ells per part de les diferents Administracions.
Les carències en el servei no s'han fet més que accentuar-se durant la Pandèmia.
Mancances pel que fa a servei reflectides ja en diverses mocions aprovades per unanimitat per
aquest ajuntament i que tornem a reiterar en quant a la prestació de servei i proximitat en el
servei.
Tornem a recordar la necessitat de la reobertura de el CAP de la zona costanera (Costa
Daurada). Necessitat històrica que s'ha demandat en diverses mocions aprovades per aquest
ajuntament.
És per tot el que s’ha exposat, que, els grups municipals de C’s, ERC-AM ,Populars per Roda i
JUNTS per Roda, proposen al Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, l’adopció dels següents:
Sol·licita:
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin un
procediment àgil de sol· licitud de cita prèvia amb els CAPs, especialment per a aquelles
persones que tenen dificultat per a l'ús de mitjans informàtics i electrònics.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè garanteixin els
professionals necessaris en els CAPs per a atendre la patologia del COVID19, així com la resta
de patologies que van quedar desateses durant l'Estat d'Alarma i les existents en l'actualitat.

QUART: Tots el punts abans mencionats (1, 2 y 3) que poden ser genèrics per tot Catalunya,
tenen una repercussió directa al nostre municipi, per això cal implementar les mesures
necessàries, dins de les competències municipals, per a millorar el servei d'atenció i suport als
ciutadans en el CAP de Roda de Berà, així com facilitar els mitjans propis necessaris perquè la
ciutadania, especialment aquells col· lectius més vulnerables, estiguin atesos de manera
adequada.
CINQUÈ: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a Restituir l’horari d’atenció
al públic del consultori mèdic de Roda de Berà de 8h a 20 h. Horari que es va veure reduït des
del mes de març a causa de l’estat d’alarma per la Covid-19.
SISÈ: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut novament a la atenció de les
demandes que històricament s’han presentat i més concretament a la reobertura de el CAP de
la zona costanera (Costa Daurada)
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TERCER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a satisfer la demanda dels
professionals, i habilitar els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a poder atendre tot tipus
de visites i cobrir les necessitats dels ciutadans que s'estan veient relegades.

I, perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta, segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el
present certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat
electrònicament al marge.
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

