
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ, PER A 
L’ABORDATGE DE NOUS BROTS DE LA COVID-19 A CATALUNY A 

El 14 de març, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declarava 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-
19, amb mesures per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes, contenir la 
propagació de la malaltia i reforçar el sistema públic de salut. 

Aquest Reial Decret suposava l'entrada en l'escenari de mitigació de la pandèmia i incloïa 
mesures de limitació de la llibertat de circulació i de reducció de riscos en diferents àmbits, 
com l'educatiu, el laboral, l'activitat comercial, les activitats culturals i recreatives, les activitats 
d'hostaleria i restauració, o els llocs de culte i les cerimònies civils i religioses, entre d'altres. 

Aquestes mesures de contenció s'han mostrat molt efectives en el control de l'epidèmia, 
encara que també han tingut un gran impacte sobre l'activitat econòmica global i a nivell social 
amb les consegüents pèrdues d’ingressos per a treballadors i treballadores i famílies, així com 
per a les diferents empreses i sectors de l’economia.  

El dia 21 de juny va finalitzar el procés de desescalada i la vigència de l'estat d'alarma, 
Catalunya entrava en l'etapa de nova normalitat i, amb ella, en un escenari de control de la 
pandèmia. La seva finalització i l'entrada en la nova normalitat no suposa, en cap cas, que el 
virus hagi desaparegut. Només significa el pas a una nova etapa en què hem d'aprendre a 
conviure amb ell fins que hi hagi un tractament eficaç o una vacuna segura. Aquest escenari 
aconsella l’adopció de mesures de prevenció, contenció i coordinació, que permetin fer front i 
controlar l’aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió que 
comprometin la garantia de la integritat física i la salut de les persones i que situïn de nou una 
enorme pressió assistencial sobre els recursos sanitaris disponibles. 

Segons el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, Catalunya ha registrat 2.113 casos nous 
de la COVID-19 del 6 al 12 de juliol, un increment del 69,9 % respecte a la setmana anterior. 

A la darrera setmana, del 6 al 12 de juliol, sis comarques han tingut una incidència de més de 
50 casos positius per cada 100.000 habitants: el Segrià (328 casos/100.000 hab.), l’Alta 
Ribagorça (262 casos/100.000 hab.), la Noguera (228 casos/100.000 hab.), l’Alt Urgell (114 
casos/100.000 hab.), el Pla d’Urgell (76 caos/100.000 hab.) i Urgell (71 casos/100.000 hab.). 
Alhora, entre el 6 i el 12 de juliol, al Barcelonès es van registrar 764 casos positius de COVID-
19 amb prova PCR. Una xifra que suposa un increment del 179 % respecte la setmana 
anterior. 

Atès els nous brots de coronavirus i la seva incidència especialment a la comarca del Baix 
Segrià, el Departament de Salut va aprovar la Resolució SLT/1671/2020, de 12 de juliol, per la 
qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la 
Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals 
descentralitzades de Sucs i Raimat que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Lleida (en funcions 
de Guàrdia) no va ratificar. La resposta del govern de la Generalitat ha estat l’aprovació del 
Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 8/2009, de 22 d'octubre, de salut 
pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. 



 

 

Aquests darrers dies hem vist com s’han pres mesures per contenir els increments de nous 
positius en residències i en ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, especialment 
l’Hospitalet de Llobregat que constaten una situació d’augment de coronavirus per sobre de 
l’estimació prevista. 

Paral·lelament, tant la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la 
crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19, com la Moció 
175/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i 
les reformes necessàries del sistema sanitari, van acordar un conjunt de mesures i de prioritats 
polítiques per reforçar el sistema de salut pública, modificar el pressupost per afrontar els 
diversos nivells d’actuació en l’àmbit sanitari, reforçar el personal i l’increment de materials per 
a l’Atenció Primària i Comunitària, abordar les noves necessitats de control i seguiment del 
coronavirus, continuar amb l’assistència sanitària a les residències i recuperar l’activitat 
preventiva i assistencial habitual, absorbint la llista d’espera acumulada. 

Lamentablement hem vist com els acords adoptats no estan sent aplicats pel govern de la 
Generalitat i la relació i coordinació amb el món local és inexistent. No s’han millorat els 
recursos en l’atenció primària. No s’ha incrementat la quantitat de rastrejadors i rastrejadores, 
fonamentals per determinar quines persones han estat en contacte amb positius per la COVID-
19 i definir la traçabilitat el virus, la contenció del qual és molt més complexa.  

Diversos professionals sanitaris han alertat en els darrers dies que el Departament de Salut no 
disposa dels efectius necessaris per dur a terme un rastreig fiable dels positius i els casos 
sospitosos i, per tant, per atendre en condicions una segona onada de l'epidèmia. En aquest 
sentit cal recordar que el sistema de rastreig va ser externalitzat i adjudicat a Ferroser 
Servicios Auxiliares, empresa de la divisió de serveis de Ferrovial per 17,7 milions d’euros, al 
marge del sistema públic de salut i amb una gran precarietat laboral. Aquest sistema de 
rastreig és molt insuficient i en cap cas representa que s’hagi creat una xarxa de detecció 
epidemiològica que precisa d’una gran coordinació amb l’atenció primària i al sistema 
d’emergències mèdiques que permeti una xarxa de detecció i intervenció eficient i estable. 

A aquesta confusió i improvisació s’afegeix el desbordament de l’atenció primària o que no 
s’hagin dissenyat plans adequats de descans estival que tinguin en compte les cobertures de 
personal en cas de rebrots, tot i els advertiments que han fet els representants dels 
treballadors i treballadores. 

No és el moment per a la confrontació amb el Govern de l’Estat, ni fer emergir conflictes 
competencials, és el moment d’actuar amb contundència i amb certeses cap a la ciutadania.  

Els governs locals, com han fet en la fase de confinament i estat d’alarma reclamen la 
coordinació i cogovernança de les mesures que s’adoptin en el cas de nous brots i fons 
econòmics per a la implantació de mesures de contenció i protecció dels treballadors i 
treballadores públiques. Per això cal que des del món local es desenvolupin també els 
protocols d’actuació necessaris que assegurin l’agilitat i la cooperació interinstitucional 
necessària per a respondre de manera ràpida i coordinada a l’escenari de possibles rebrots de 
la malaltia 

En virtut d’aquestes consideracions, el grup de Mollet  En Comú proposa al ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS 



 

 

1. Instar el govern de la Generalitat a avançar de manera urgent i immediata l’elaboració i 
aprovació del Pla de Contingència de Catalunya previst per al proper 1 de setembre. El 
Pla ha de contenir mesures com la contractació de rastrejadors i rastrejadores 
suficients per crear una veritable xarxa de detecció epidemiològica sense traslladar dita 
responsabilitat als ens locals, la producció de tests ràpids per a millorar la prevenció i 
evitar el col·lapse del sistema sanitari, l’increment del nombre d’hotels medicalitzats 
coordinats amb cada hospital de Catalunya i amb els ajuntaments, l’augment de la 
quantitat de material i equipament hospitalari i l’establiment de protocols clars de 
seguretat i prevenció per al sector sanitari, sociosanitari i residencial. 

2. Instar el govern de la Generalitat a reforçar la salut pública en recursos econòmics i 
personal i els equips d’atenció primària en personal, pressupost i materials per poder 
diagnosticar de forma àgil els casos de COVID-19, fer les actuacions preventives de 
manera ràpida i garantir el seguiment dels casos diagnosticats sense deixar d’atendre 
les necessitats de l’atenció sanitària ordinària i de les residències. 

3. Instar el govern de la Generalitat a millorar la coordinació entre l’atenció primària de 
salut, les persones destinades al rastreig de la xarxa de salut pública i els ajuntaments. 

4. Instar el govern de la Generalitat a crear un comandament únic del govern, ben definit, i 
en permanent coordinació amb el món local per tal d’adoptar les mesures de forma 
consensuada i disposar de la informació epidemiològica de forma continuada. 

5. Instar el govern de la Generalitat a elaborar una reserva estratègica de productes crítics 
per garantir que puguin cobrir les necessitats davant de noves ones epidèmiques o 
emergències de salut pública: materials sanitaris, proves clíniques, equips de protecció 
per als serveis sanitaris i les residències i per al lliurament als ajuntaments per tal que 
puguin protegir els serveis essencials. 

6. Instar el govern de la Generalitat a acordar amb el govern de l’Estat l’elaboració de 
plans específics per a l’abordatge dels brots de coronavirus garantint la participació 
dels Ajuntaments en la gestió.  

7. Instar el govern de la Generalitat a crear un fons específic destinat als municipis per a 
la implementació de mesures de prevenció de la COVID-19 i la protecció dels serveis 
públics locals.  

8. Dissenyar i implementar plans de contingència de caràcter local per als casos de nous 
brots de la COVID-19 que articularan un conjunt d’elements essencials a activar per 
garantir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot la dels col·lectius més 
vulnerables, campanyes comunicatives amb informadors i informadores al carrer, 
augment dels controls policials i la posada en marxa de mesures en l'espai públic que 
permetin contribuir a la seguretat en les sortides mitjançant l’habilitació d'itineraris, 
entorns i franges horàries preferents si fos necessari. 

9. Traslladar els presents acords al Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés, 
Senat i Parlament de Catalunya, a la FEMP i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

Mollet del Vallès, 17 de juliol de 2020 


