
Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO : 

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va 
adoptar en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2020, per majoria absoluta dels regidors 
i regidores presents ( 9 vots a favor del grup municipal CP, 5 abstencions del grup municipal 
ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal 
GuanyemC-AMUNT), 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup 
municipal JxCdv i 1 vot a favor del grup municipal PP) l'acord següent:

"MOCIÓ  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s PER MIL LORAR LA 
SITUACIÓ ACTUAL EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA D E 
CERDANYOLA

Després de mesos convivint amb la pandèmia del COVID19 s'aveïna el segon col·lapse 
sanitari que ja amenaça a l'atenció primària catalana. En aquesta segona ona del coronavirus 
els sindicats encenen totes les armes: denuncien la falta de mitjans, la falta de personal, el 
volum de càrrega de treball i les baixes retribucions que provoquen una fugida de talent.

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 arran de la vaga de fa dos anys, encara que lluny dels 300 que l'Executiu 
es va comprometre a incorporar. El Conseller d'Economia i vicepresident, Pere Aragonés i la 
Consellera de Salut, Alba Vergé anunciaven un pla de reforç de l'atenció primària amb noves 
inversions en una àrea que reconeixien maltractada, i que ha rebut la crítica dels sindicats per 
ser un pla no d'acord amb la 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. En aquest sentit, MC remarca que dels 309 metges i 
metgesses de família que havia de contractar l'Institut Català de Salut (ICS), arran dels acords 
de sortida de vaga de 2018, només ha pogut incorporar poc més d'un centenar.

Aquesta situació provoca les queixes i situacions greus que viuen molts usuaris que veuen 
amb gran preocupació com els CAPs tenen un gran dèficit d'assistència i de mitjans 
telemàtics, dèficit que els impedeix dur a terme moltes visites i consultes de vital necessitat 
per als veïns dels municipis com és aquest cas Cerdanyola.

El Ple ACORDA

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 com la resta de 



patologies que van quedar desateses durant l'Estat d'Alarma i la patologia no COVID19 
existent en l'actualitat.

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.

Quart. INSTAR a l'Ajuntament de Cerdanyola a prendre les mesures necessàries, dins de les 
seves competències locals, per a millorar el servei d'atenció i suport als ciutadans en els 
CAPs, així com perquè habiliti els mitjans necessaris perquè la ciutadania, especialment 
aquells col·lectius com Gent Gran, sectors més vulnerables…. estiguin ateses de manera 
adequada."

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que 
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Vist i plau
La Secretària General El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García Javier Sánchez Miras


