MOCIÓ DE PSC, ERC I MOVEM SANT JUST PER LA MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA
La comarca del Baix Llobregat, amb motiu de la crisi econòmica dels darrers anys, ha patit una
important davallada dels recursos en serveis públics essencials en general, i en la sanitat, en
particular.
Aquesta situació s’ha vist agreujada per una manca de planificació comarcal, pel sistema de
priorització de recursos del Govern de la Generalitat de Catalunya al territori, així com per
l’incompliment de diferents inversions previstes.
Les insuficients polítiques de prevenció i promoció de la salut, l’increment de la cronicitat i de
l’esperança de vida entre altres qüestions, han generat de forma inevitable més demandes
d’atenció.
Aquesta situació ha impactat negativament en els nostres centres d’atenció primària, (CAPS)
centres d’urgència d’atenció primària (CUAPS), i especialment en els centres hospitalaris i de les
seves urgències, afectant directament a la qualitat d'atenció que reben els i les ciutadanes de la
comarca, malgrat el treball i l’esforç de les treballadores i treballadors sanitaris.
Entenem que l'atenció primària és la que sosté la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes, que
no poden convertir-se en víctimes d’aquesta pèrdua de recursos perllongada en el temps, afegint
desigualtat i afectant la cohesió social, tal i com ens diuen els propis estudis del Departament de
Salut.
La situació de precarietat per la manca d’estabilitat del personal de les àrees bàsiques de salut, i
la reducció d’horaris i de serveis dels centres, així com la manca de professionals que cobreixin
totes les especialitats mèdiques, també ha afectat directament a l’atenció dels usuaris de les
diferents poblacions.
A tot això hi hem d’afegir també la davallada de recursos que han patit en els darrers temps els
hospitals públics del Baix Llobregat: reduccions de la plantilla de personal, tancament de plantes
i quiròfans, reduccions dels serveis d'urgència o atenció especialitzada, llistes d'espera, entre
d’altres.

En el cas del CAP de Sant Just, la davallada de recursos humans també ha estat una realitat.
Cobrir determinades places no ha estat gens fàcil amb el pressupost disponible. No només per
les baixes retribucions que s’ofereixen sinó també per la manca de professionals disponibles en
algunes especialitats com ginecologia o pediatria. Cal agrair l’esforç de la plantilla de l’ambulatori
de Sant Just per donar cobertura a les demandes de la ciutadania local, que valora de manera
molt positiva la seva professionalitat i la proximitat. Malgrat el moment econòmic actual, cal
recordar que la Generalitat té pendent calendaritzar l’ampliació del CAP de Sant Just, d’acord
amb les previsions de creixement del nostre municipi.
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017 han comportat un augment
significatiu del 4,8% en relació als pressupostos del 2016, i aquest és un avenç important a tenir
en compte. Gràcies en bona part a la mobilització social, ha estat possible aquest augment de la
partida pressupostària de Salut. Tot i això, encara queda lluny del que la comarca i la seva gent
necessiten.
A la comarca del Baix Llobregat, amb una població de més de 800.000 habitants, només
funcionen cinc Centres d'Urgència Ambulatòria (CUAPS) oberts les 24 hores, els quals estan
situats a Castelldefels, Cornellà, El Prat, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts.
Des de l’Ajuntament de Sant Just volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així
fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el
sistema sanitari cap a la promoció de salut, salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la
promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local. Fem nostres les aportacions i
propostes dels espais i col·lectius que treballen per la millora de la salut pública, especialment
les del Fòrum Social del Baix Llobregat, així com les iniciatives sorgides en el marc del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot l'esmentat anteriorment, proposem al Ple de l’ajuntament de Sant Just Desvern els acords
següents:
1.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya la creació del Consell
Territorial de Salut del Baix Llobregat. Creiem que són imprescindibles escenaris de gestió des
de la proximitat del territori i encetar espais de diàleg i debat amb l’objectiu d’analitzar les
necessitats sanitàries comarcals.

2.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la creació d’un espai de coordinació, debat
sobre la situació dels serveis de salut a la comarca i desenvolupament de polítiques actives en
l’àmbit comarcal, amb la participació dels diversos agents implicats.
3.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya l’elaboració conjunta del Pla
Territorial Sanitari 2017-2022, que planifiqui de forma específica i detallada els recursos i les
inversions necessàries per pal·liar la situació actual de dèficit sanitari a curt i a mig termini, i que
contempli, l’anàlisi de la situació actual del CAP de Sant Just, l’Hospital Moisès Broggi (fent
especial atenció a la reobertura de les unitats tancades actualment ) i el CUAP de referència de
Sant Just (Cornellà). És necessari que el Pla Territorial analitzi les poblacions de referència dels
centres hospitalaris i distribueixi les atencions sanitàries en funció de la situació de la població.
És important que l’esmentat Pla Sanitari Comarcal contempli un calendari d’execució de la
millora dels serveis sanitaris, i de les inversions a realitzar, amb valoració econòmica i
compromisos pressupostaris.
4.- Que de forma urgent i sense esperar el Pla Territorial, es concreti i s’executi un pla de xoc de
mesures urgents a curt termini dins de l’any 2017, per pal·liar aquelles necessitats més rellevants
que s’estan produint en els CAPS, els CUAPS i els Centres Hospitalaris, posant especial atenció
a les llistes d’espera i que abordi la situació de les urgències dels Hospitals Moisés Broggi, de
Martorell, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.
5.- Que el Govern de la Generalitat doti econòmicament el Pla Territorial Sanitari del Baix
Llobregat 2017-20122, i que augmentin les seves dotacions pressupostàries i de recursos
humans per millorar la qualitat de la xarxa sanitària, especialment en l’exercici 2018.
6.- Que el Govern de la Generalitat exposi amb detall a l’Ajuntament de Sant Just el Pla de Salut
de Catalunya 2016-2020 i les mesures anomenades “de xoc” per part de la Conselleria de
Sanitat.
7. Traslladar aquests acords al Departaments de Salut de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Presidència, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als agents econòmics i
socials, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i al
Fòrum Social del Baix Llobregat

