JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 22 de febrer de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES
LLISTES D'ESPERA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA, A L'ESPECIALITZADA, I A LA
PROGRAMACIÓ QUIRÚRGICA
Amb 24 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, Crida per Lleida-CUP,
PP, Comú de Lleida i la regidora no adscrita i 3 abstencions del Grup Municipal ERCAvancem s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la recuperació del
personal dels Equips d'Atenció Primària i Hospitals perduts des del 2011 fins a arribar
a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals
(incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes
laborals).
2n. Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l'especialitat de Pediatria
als CAP's, garantint, en tot cas, l'equitat territorial, convocant les places de Metges
Interns Residents necessàries.”
Per unanimitat, s’acorda aprovar els punts següents:
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“3r. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a elaborar i executar
un pla de xoc específic per reduir el volum de la llista d'espera dels pacients pendents
de la primera visita al especialista, proves complementaries i llistes d'espera
quirúrgiques establint un calendari, els recursos materials i professionals i les accions
necessàries per disminuir l'espera actual.
4t. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de
Catalunya, sindicats de la ciutat, Associació i Federació de Municipis de Catalunya,
i a les associacions de veïns i veïnes de Lleida.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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