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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número:  M2412020000018 En defensa del sistema públic de salut, 
per un nou Pacte Nacional de Salut de Catalunya i de rebuig a la privatització de  

 

encara  més l’atenció  mèdica  al  conjunt  de  la  ciutadania  i  que va  provocar  el 
col·lapse del servei 061, deixant a moltes ciutadanes i ciutadans sense atenció 
sanitària durant el confinament i de forma rellevant a les persones amb malalties 
cròniques.

Menció a part mereixen dues actuacions molt qüestionables i que ens mostrem 
contraris. En primer lloc el preu fixat per Decret per compensar la sanitat privada i 
concertada del servei de pacients atesos per la COVID-19. Un preu per pacient 
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que és superior a qualsevol referència de comparació que es pugui fer, i que no 
s’ha calculat de cap manera mínimament transparent. Així, el pressupost públic 
català pagarà 43.400 euros per cada pacient amb la COVID-19 que hagi fet ús 
d’una  UCI,  d’una unitat  de  cures  intensives,  a  la  sanitat  privada  i  concertada 
durant aquesta crisi sanitària. Una quantitat exagerada si comparem amb altres 
comunitats com per exemple Navarra que va fixar el preu en 21.000 euros.

 

Aquesta  situació  límit  es  constata  per  les  darreres  manifestacions ciutadanes, 
socials i dels propis professionals sanitaris i que, en els darrers dies, han portat a 
la  presentació  d’un  Manifest  per  part  del  Consell  de  Col·legis  de  Metges  de 
Catalunya,  el  Consell  de  Col·legis  d’Infermeres  i  Infermers  de  Catalunya  i  la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària al qual s’hi han adherit altres institucions i 
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entitats  del  sector  de la  salut  i  que consta d’un decàleg per  a  la reforma del  
sistema de salut de Catalunya que fem nostre. Aquestes deu propostes demanen, 
entre d’altres, un nou pacte per la sanitat, augmentar els recursos econòmics al 
sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries i millorar les 
condicions i els recursos per als i les professionals de la salut amb l’objectiu de 
millorar el sistema públic de salut.

CAPs  i  CUAPs  de  Catalunya  amb  la  dotació  de  professionals  necessaris, 
capacitat d’organització i recursos per al retorn de l’activitat d’atenció presencial, 
com a baula estratègica d’un país en les seves polítiques de salut,  prevenció 
comunitària i de coordinació amb altres àmbits assistencials.

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar en 5.000 
milions d’€ els recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic. 
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Aquesta dotació addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de salut en 
un període de 3 anys.
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