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9.5. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per instar al Govern de
l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya a accelerar i optimitzar el
procés de vacunació contra la COVID 19.
El passat 27 de desembre de 2020 van començar a arribar les primeres vacunes
contra la covid-19 a les diferents Comunitats Autònomes del nostre País, una fita que
va ser reflectida en tots els mitjans de comunicació, recollint imatges gràfiques de les
primeres vacuna subministrades.
Des de llavors i fins a la data actual el ritme de vacunació ha estat molt diferent
depenent de la Comunitat Autònoma, passant de dades entorn del 40-50% de les
dosis rebudes en Comunitats Autònomes com Asturias, Galícia o Castilla y León a
dades entorn del 5% de les dosis rebudes en altres CCAA, evidenciant una enorme
disparitat de resultats. Així mateix, resulta inconcebible que, a data de 7 de gener de
2021, tan sols s'hagin pogut administrar un 18,7% de les dosis lliurades, segons
l'informe d'activitat de gestió integral de la vacunació contra el COVID-19
proporcionada pel Ministeri de Sanitat. A Catalunya, a 18 de Gener de 2021 s’ han
inyectat 144.801 dosis. Això suposa una vacunació del 1,9% de la població.
Els objectius inicials, en relació a la vacunació de la població, fixats pel propi Ministeri
de Sanitat, parlaven d'arribar a l'estiu amb almenys el 60% de la població vacunada, la
qual cosa suposa un ritme d'un milió de dosis administrades cada setmana. En
conseqüència, les desigualtats regionals i una total falta de coordinació per part del
Govern Central, són les premisses que marquen un procés que, de seguir en aquesta
línia i a aquest ritme converteix en quimera les optimistes previsions del Govern
d'Espanya quan parlava d'un gran percentatge de població immunitzat de cara a
l'estiu.
Els professionals sanitaris, col·legis professionals de metges i infermeria, han recordat
al llarg d'aquests dies la importància de la vacunació, assenyalant que és important
accelerar el procés de vacunació davant el repunt de casos que estem vivint en els
últims dies. Així mateix, tant personal d'infermeria com farmacèutics i altres
professionals sanitaris han expressat la seva voluntat de participar de forma més
activa en la campanya de vacunació contra el COVID-19, fent un esforç més en
aquesta pandèmia que tan dura ha estat per a tots els professionals de la salut. Per a
això, és necessari que les administracions es coordinin i estableixin un marc únic de
referència que reguli el paper que han de tenir aquests professionals, així com les
condicions en les quals han de realitzar-ho.
Encara que la primera setmana vacunació va resultar ser una setmana atípica
marcada pels festius de les dates nadalenques, i que a més les característiques
pròpies de la vacuna fan que no es pugui anar tan ràpid com en altres campanyes de
vacunació, consideren que és imprescindible vacunar al major percentatge de la
població en el menor temps possible davant l'amenaça d'una imminent tercera ona que
podria col·lapsar novament els hospitals i centres de salut.
Pels motius exposats, sol·licitem a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en Ple que
s’aprovin els següents:
ACORDS
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El grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes sol·licita instar al Govern d'Espanya i
al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
PRIMER.- Accelerar la campanya de vacunació incloent la possibilitat de vacunació els
festius i caps de setmana, de manera que, es garanteixi al més aviat possible la
vacunació de la totalitat dels grups de risc, incloent a tot el personal sanitari i socisanitari com a col·lectiu sensible que està en primera línia d'atenció a pacients amb
COVID-19.
SEGON.- Activar tots els recursos sanitaris disponibles, públics i privats, per a
complementar els esforços realitzats per les Comunitats Autònomes en matèria de
rastrejos i realització de proves de diagnòstic del COVID-19. Així mateix, a dotar dels
recursos materials i humans necessaris per a garantir l'atenció psicològica als
professionals sanitaris i soci-sanitaris que així ho sol·licitin.
TERCER.- Requerir la col·laboració de tots els recursos sanitaris certificats per a dur a
terme i agilitar la campanya de vacunació, tant públics com privats, disponibles per a
ampliar la campanya de vacunació, inclosos farmacèutics, dentistes i veterinaris, amb
l'objectiu de planificar, coordinar i assegurar l'efectivitat del Pla de Vacunació nacional
de la COVID-19.
QUART.- Sol·licitar en l'àmbit del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
l'actualització d'una estratègia nacional de vacunació que permeti la coordinació i el
treball conjunt de l'administració central amb les Comunitats Autònomes quant a
formació i disponibilitat de personal sanitari a fi d'avançar en la campanya de
vacunació amb la celeritat adequada.
CINQUÉ.- A fi de facilitar espais diferenciats del circuit habitual dels centres sanitaris a
aquells professionals de la Salut Pública que duran a terme la vacunació massiva al
nostre municipi contra la COVID-19, proposem al PLENARI d'aquesta institució, que
acordi la posada a la disposició dels Gerents, directors, coordinadors, i qualsevol
càrrec amb capacitat de gestió en els Centres d'Atenció Primària, d'aquells immobles
titularitat d'aquesta corporació que reuneixin els requisits necessaris i puguin contribuir
a fer efectiva aquesta necessària separació del procés de vacunació contra la COVID19 de la resta d'activitat d'aquests centres.
E regidor, Sr. Oscar León Jurado explica la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació per disset vots a favor: Onze del PSC-CP, cinc de Construïm i un de
ciutadans. S’abstenen els dos regidors no adscrits i el regidor de Fem Poble.
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