ALEXANDRE PALLARES CERVILLA, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 3 de
desembre de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, UAM, PPC, C'S I EL
REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JESÚS BENEDICTO CALAHORRA PER DONAR SUPORT A
LES REIVINDICACIONS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
LA XARXA SANTA TECLA, A LA PLATAFORMA D'AFECTATS I PER DEMANAR UN
AUGMENT DE LA PARTIDA DEL PRESSUPOST 2019 DE LA GENERALITAT, PER MILLORAR
EL SERVEI

Des de CatSalut s’afirma que s’ha contractat personal per cobrir l’ increment de la
demanda però des dels ABS, no es percep en absolut cap millora en el servei.
Les queixes dels usuaris són constants i cal que des de les administracions locals ens
posicionem, de manera coordinada per aconseguir el servei necessari per fer front a les
necessitats de la ciutadania.
Aquesta situació esta afectant l’eficiència dels professionals i podria acabar repercutint en
la salut de les persones ateses. Durant l’any, les seves agendes arriben al límit impedint
donar l’atenció adequada que requereixen els pacients i tots sabem que a l’estiu, cap
d’any y setmana santa és encara pitjor per l’augment de població. A més les vacances,
baixes, etc., no es cobreixen enlloc: ni a la costa ni a l’interior. Falta personal.
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Els Treballadors i treballadores d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla porten molts
mesos de mobilitzacions reclamant inversions a les instal·lacions, l’actualització dels salaris
i la contractació del personal, tant administratiu com facultatius, a les ABS de
Torredembarra, Vilaseca, Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades per la Xarxa
Sanitaria Santa Tecla.

És difícil donar una solució adequada a un problema de salut en 5 o 7 minuts i moltes
d’elles no es poden dur a terme per falta de material.
És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de
l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Recolzar les reivindicacions dels treballadors i treballadores d’Atenció Primària de la
Xarxa Santa Tecla i la Plataforma d’afectats.
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Segon: Demanar al Govern de la Generalitat que augmenti la partida del pressupost 2019,
destinada al servei d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla, per garantir l’actualització
dels sous, congelats des de fa anys, i augmentar la plantilla dels CAPS del Territori.
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Tercer: Coordinar una estratègia entre els municipis afectats pel servei, els Consells
Comarcals del Baix Penedès i Tarragonès i la Diputació de Tarragona.
Quart: Demanar als grups polítics del Camp de Tarragona, amb representació al Parlament
de Catalunya, que defensin unitàriament l’augment pressupostari.
Cinquè: Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de totsels
membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, adopta el següent acord:
Punt únic: aprovar la moció per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i
treballadores d’atenció primària de la xarxa Santa Tecla, a la plataforma d’afectats i per
demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat per millorar el servei.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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