Xavier Matilla Ayala, portaveu del Grup Municipal Terrassa en Comú (TEC) i
Maria Sirvent Escrig, portaveu del Grup Municipal Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la
següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que els professionals d’atenció primària fa temps que conviuen
en una situació de precarietat molt important, que en bona part és
comuna a tota la xarxa d’atenció primària de Catalunya, com a
conseqüència del infrafinançament per part del Servei Català de la
Salut, i que en aquest cas del CST, es veu agreujada per dos factors:
1) En els darrers temps s’han anat jubilant tota una sèrie de
professionals que prestaven els seus serveis al CST i a la població
de Terrassa, però que la seva nòmina l’abonava l’institut Català de
la Salut (ICS) sense que aquestes hagin estat substituïdes.
Això ha provocat que el Servei Català de Salut (CatSalut) faci
estalvis a costa de la qualitat de l’atenció que el CST presta a la
seva població. En aquest sentit i per posar un exemple, com a
conseqüència directa d’aquest fet, al CAP Sant Llàtzer hi ha fins a
8.500 persones adultes i 2.600 nens i nenes sense metge de
família o pediatre assignat formalment a causa de l’absència de
substituts.
En aquest sentit, en els darrers dies, després d’una trobada entre
el director del CatSalut i representants de Metges de Catalunya,
ens consta que el CatSalut s’ha compromès a revertir la situació i
ha donat instruccions per fer-ho, tot i que hores d’ara no tenim cap
constància escrita.
2) Des de fa anys, el CST es troba en una situació econòmica molt
delicada com a conseqüència d'un infrafinançament històric, i
segurament, per alguns desencerts en la gestió. Aquest fet
comporta que a l’empresa li sigui difícil abordar més contractació
de personal. Mentrestant, almenys en els darrers deu anys, el CST
paga una mitjana de 600.000 euros anuals (IVA inclòs) a la
Fundació de Sant Llàtzer en concepte de lloguer de l’Hospital de
Sant Llàtzer per poder donar servei de llits residencials.
Atès que la fundació de Sant Llàtzer pertany a la ciutat de Terrassa des
d’abans de l’any 1559.

Dels seus estatuts se n’extreu que la seva finalitat essencial es acollir,
sostenir, i donar tractament a persones d’ambdós sexes, de qualsevol edat,
naturals o veïnes d’aquesta ciutat.
Durant anys, la fundació de Sant Llàtzer ha estat prestant aquesta activitat
assistencial a la ciutat, fins que aquesta, la va passar a realitzar al Consorci
Sanitari de Terrassa.
Es per aquest motiu que proposem que l’Ajuntament en ple adopti els
següents
ACORDS:
Primer: Instar al CatSalut a que faci efectius els compromisos que ha
manifestat verbalment a representants de Metges de Catalunya i que
sembla ser que ha transmès a la Gerència del CST per tal que la reposició
dels professionals de l’ICS que s’han jubilat es faci el més aviat possible,
amb el traspàs de la partida pressupostària que pertoqui. Així mateix, instar
al manteniment del compromís de reposició d’aquests professionals i, en
conseqüència, de l’assignació dels recursos necessaris per fer-ho, mentre
aquesta situació de jubilació en els propers anys de professionals de l’ICS
que presten els seus serveis al CST se segueixi produint.
Segon: Instar a la Fundació Sant Llàtzer a cedir l’ús de l’immoble on es
troba l’Hospital Sant Llàtzer al CST, de manera gratuïta o amb un lloguer
simbòlic.
Tenint en compte que aquesta fundació pertany a la ciutat de Terrassa, la
presideix l’alcalde i la seva raó de ser és acollir, sostenir, i donar tractament
a les persones. Funció que realitzava anteriorment i que va cedir al CST.
Tercer: Instar al CST a destinar aquest estalvi, en cas de que es produeixi, a
la contractació de nou personal als serveis on la manca de personal
suficient té un impacte directe en la qualitat de la prestació del servei.
(Atenció Primària, Hospital de Sant Llàtzer, Urgències...)
Quart: Sol·licitar a tots els CAPs de la nostra ciutat que informin a
l'Ajuntament de Terrassa de quina és la seva situació actual i quines són les
demandes no ateses. Fer arribar aquesta informació al Servei Català de la
Salut
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.
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