
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  PROGRÉS 
PER RIBA-ROJA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA 

D’EBRE PER REINSTAURAR  EL SERVEI D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA AL CONSULTORI LOCAL. 

 

 

Tal com ha reiterat l’OMS, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de qualitat és una 
garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. 

L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat 
li ha anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per efecte 
de les retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a l’atenció hospitalària ha 
crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària. 

Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. 
Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui 
per sobre dels cinc dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el 
temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores. 

A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de 
visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan reivindicant 
els i les professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que 
l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les 
malalties i, per tant, cal més temps d'atenció. 

Aquí hem d’afegir a conseqüència de la pandèmia que el nostre Consultori Local ha estat 
tancat durant tot aquest període. Ara, han comunicat que es reprendrà, però no amb 
les mateixes prestacions que abans. 

El dia 5 de juny el Departament de Salut fa una nota de premsa “l’Atenció Primària de 
Terres de l’Ebre es reorganitza d’una forma segura per afrontar el retorn de l’activitat 
als CAP i consultoris locals”, on comunica que a partir del dia 8 de juny als Consultoris 
locals l’atenció serà programada al centre, sempre previ contacte amb els professionals. 
Es realitzarà atenció presencial programada al centre com a mínim un dia a la setmana 
segons les necessitades detectades a la població.                                                                    

Davant d’aquesta retallada que suposa una reducció dràstica de l’atenció personal 
mèdica al poble, ja que passem dels cinc dies actuals a un solament, l’ajuntament no 
podem estar-hi d’acord doncs suposa un detriment assistencial molt gran que no es pot 
permetre perquè que va en perjudici de la població. 

Una notícia que està causant molt malestar entre els veïns perquè la pèrdua d’aquest 
servei presencial al Consultori Local suposarà, en la majoria dels casos, el fet d’haver de 



desplaçar-se a altres municipis per ser atesos, i sobre tot perquè hi ha molta població 
envellida amb dificultats per traslladar-se al CAP de referència 

Si una cosa ha quedat clara, arran de la pandèmia és que l’atenció primària és 
fonamental i que hem sofert més conseqüències de les necessàries precisament per les 
retallades sanitàries dels darrers anys, una lliçó que es veu que no ha après la gerent de 
la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre.  

Per la qual cosa demanem una rectificació per part del Departament de Salut en el sentit 
de restablir el mateix servei que teníem abans de la pandèmia. Reclamem allò que es 
nostre i que no s’aprofiti la pandèmia per reduir l’horari del servei d’Atenció Primària al 
Consultori Local. 

 

DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE 

ACORDA: 

PRIMER.- Instar a la  Gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre a reconsiderar el seu 
posicionament sobre la reobertura del Consultori Local i reconèixer la necessitat  que 
estigui obert de dilluns a divendres amb el mateix horari que abans de la pandèmia. 

SEGON.- Que aquesta reobertura estigui dotada del mateix personal que abans de la 
pandèmia. 

TERCER.- Instar al Departament de Salut a restaurar el Servei d’atenció Primària al 
Consultori Local. 

QUART.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, i al Consell Comarcal. 

 

                               Riba-roja d’Ebre, a 17 de juny, 2020 

 

 

             

 

              El Portavoz del Grupo Municipal Progres per Riba-roja d’Ebre 


