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Àrea: Administració General
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Procediment: Ple Mocions

MOCIÓ REFERENT A LA MANCA DE FACULTATIUS AL CENTRE D'ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DE RIPOLL.

Motivació
Des de fa anys l'Ajuntament de Ripoll ha vingut reclamant una millora amb l'atenció 
primària que es realitza des del Centre d'Atenció Primària de Ripoll, doncs en un primer 
moment hi va haver una reducció substancial del servei que oferia als ciutadans i 
ciutadanes de Ripoll, fet que va originar un seguit de queixes per part dels propis vilatants 
i vilatanes davant la reorganització del servei, doncs es va deixar de prestar el servei 
d'urgències de 24 hores, malgrat que Ripoll és capital de comarca i ostenta gairebé la 
meitat de població de tota la comarca del Ripoll, no disposant d'Hospital d'Hospital. En 
aquest sentit, l'Ajuntament de Ripoll va posar de manifest davant del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya les següents incongruències:

1) Desaparició d'accessibilitat en el Centre d'Atenció Primària de Ripoll durant la nit. De 
manera que la gent que té necessitat d'acudir al CAP de Ripoll ho trobarà tancat i no rebrà 
el servei corresponent. Per tant, Ripoll perd el centre d'atenció primària durant la nit i 
obliga a les persones que necessiten el servei a desplaçar-se a un altre municipi amb els 
inconvenients que això genera. S'ha de recordar que Ripoll és capital de comarca.

2) Desaparició del servei d'infermeria, de manera que implicarà que qualsevol simple cura 
s'obligui a les persones a ser assistides en el Centre Hospitalari més proper, per tant 
generarà una major afluència de gent a l'Hospital Comarcal de Campdevànol.

3) Dotació d'una major garantia sanitària. En efecte no és el mateix haver de saturar en un 
domicili o bé fer-ho en un Centre especialitzat com és el Centre d'Atenció Primària de 
Ripoll.

4) Desaparició d'assistència mèdica immediata. Fins a la data, l'assistència mèdica a les 
persones que acudien al Centre d'Atenció Primària era immediata, extrem que desapareix, 
ja que es realitzarà una primera valoració telefònica (061), una localització del metge que 
estarà en el seu domicili i una segona valoració sobre la necessitat o no d'assistència 
mèdica, extrems que implicaran un retard innecessari i que va en detriment del malalt.

5) Modificació de les isocrones: el càlcul de les mateixes s'haurà de realitzar en funció 
d'on pernocti el metge, motiu pel qual variaran i no s'obtindrà un equilibri com hi havia fins 
ara.
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6) Augment de la zona d'influència: L'augment de la zona d'influència provocarà que 
l'assistència estigui més dispersa, extrem que es dificulta amb la pròpia orografia del 
terreny de la comarca del Ripollès i les vies de comunicació, de forma que hi pot haver 
desplaçaments que hagin de ser del tot necessaris que superin de llarg els trenta minuts, 
de manera que desapareix l'assistència urgent.

7) Pèrdua d'efectius sanitaris. 

8) Desconeixement de la localització del metge. En efecte, es desconeixerà en tot 
moment la referència del metge, ja que no es trobarà al Centre d'Atenció Primària, sinó 
que es trobarà en un domicili. La inquietud que es genera es basa en quin domicili? I si el 
metge és de fora de la zona d'influència?

També durant un temps es va produir un trasllat de les diferents especialitats a l'Hospital 
Comarcal de Campdevànol, fet que provocava la obligació dels ciutadans i ciutadanes de 
Ripoll de traslladar-se a una altra població quan s'havien de visitar o realitzar alguna prova 
per part d'especialistes, extrem que generà, en el seu dia i en el dia d'avui, dificultats a 
aquelles persones que no tenen facilitats per la mobilitat, en concret aquelles persones 
grans que es veuen obligades a anar a una altra població per tal de ser visitades o 
simplement per tal que els hi portin a terme unes proves que amb anterioritat es podien fer 
directament en el propi Centre d'Atenció Primària.

Aquestes situacions sempre han estat denunciades per part de l'Ajuntament de Ripoll a fi 
de garantir una sanitat pública que doni resposta a les necessitats de la població, que com 
a municipi de muntanya és una població envellida i per tant amb més patologies que 
necessiten d'assistència mèdica.

Fins a la data totes les deficiències i incongruències que es van donar s'han seguit 
donant, però el pas del temps, el CAP ha vist reduït els mitjans materials i personals. En 
efecte, un conjunt de facultatius s'han jubilat i han deixat de prestar serveis en el Centre 
d'Atenció Primària, fent que disminueixi l'atenció primària bàsica per tota població com 
Ripoll, obligant a les persones a comunicar-se amb el Centre d'Atenció Primària 
telemàticament, sense tenir en compte la realitat de la bretxa digital que afecta a diferents 
col·lectius, i en especial aquelles persones grans neòfites de la informàtica i minusvàlids 
impossibilitats de dur a terme els tràmits on line.

Durant l'existència de la crisi sanitària provocada pel Covid19 consta que molts 
professionals han hagut d'assumir tasques que no els hi eren pròpies i càrregues de 
treball desmesurades, la qual cosa des de l'Ajuntament sempre s'ha valorat molt 
positivament, però en aquests moments, que la situació de la citada malaltia es troba més 
controlada, s'ha tingut coneixement que manquen facultatius i que aquests no es 
cobreixen, generant una incertesa per part de la població, no només per aquells a qui 
encara no se'ls ha assignat cap facultatiu, si no també per aquells que havent-los 
assignats un metge de capçalera veuen que la càrrega de la feina és molt superior a la 
que hauria de ser, provocant una disminució substancial en la qualitat del servei que 
s'hauria de donar en el Centre d'Atenció Primària de Ripoll.
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Davant d'aquest fet, des del Consistori es considera oportú instar al govern de la 
Generalitat per tal que amb la màxima urgència adopti les mesures necessàries per tal de 
pal·liar aquests greuges que s'estant donant en el Centre d'Atenció Primària de Ripoll, ja 
que actualment consta que el personal del Centre d'Atenció Primària estan rebent una 
major pressió al tractar-se de menys personal d'atenció mèdica, fet que origina la 
necessitat que els que actualment presten serveis hagin de realitzar un esforç superior al 
que seria recomanable per atendre degudament a les persones usuàries del Centre 
d'Atenció Primària. En conseqüència, és procedent sol·licitar una reposició immediata del 
personal mèdic necessari per tal de garantir el servei.

Disposició
La Junta de Govern resol:

9.1.1. Sol·licitar al Departament de la Generalitat de Catalunya que efectui les propostes 
de millora necessàries per tal de garnatir un servei adequat als usuaris del Centre 
d'Atenció Primària, demanant al govern de la Generalitat de Catalunya que que emprengui 
mesures de caràcter urgent i prioritari per reposar el personal mèdic al Centre d'Atenció 
Primària de Ripoll.

9.1.2. Traslladar el recolzament de l'Ajuntament de Ripoll als facultatius i a la resta de 
personal mèdic, administratiu i de serveis del Centre d'Atenció Primària de Ripoll, per la 
tasca que estan duent a terme.

9.1.3. Comunicar aquesta resolució a la Direcció del Centre d'Atenció Primària de Ripoll, a 
l'Àrea Bàsica de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses, al Servei Català de Salut, a 
l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a l'Institut Català de la 
Salut, al Departament de Salut i al govern de la Generalitat de Catalunya pel seu 
coneixement i a l'efecte corresponent.


