ACTA DE LA 28ª TROBADA
DE GRUPS D'ACOMPANYAMENT DE BARCELONA I RODALIES
AVV «Joan Maragall» del Guinardó
dilluns, 17 de juliol de 2017
organitza

Jo Sí Sanitat Universal
participa

Grup d'Acompanyament de l'Eixample
Grup d'Acompanyament de Gràcia
Grup d'Acompanyament del Guinardó
Grup d’Acompanyament del Poble Sec
Tancada Clínic
Ordre del dia
1. Línies de Treball
a) Empadronament
b) Medicalització
c) Facturació a Urgències
2. Coordinació Externa / Participacions
a) Rebel·lió Primària
b) Tribunal Permanent dels Pobles
3. Altres

1. Línies de Treball
a) Empadronament
Es produeixen dos problemes davant l’empadronament sense domicili fix:
•

L’OAC no tramita l’ICR i l’hauria de tramitar.

•

El silenci administratiu, després de 3 mesos, és negatiu.

Com que el circuit no funciona, passen els 3 mesos i no s’aconsegueix l’empadronament.
Segons la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, el silenci administratiu hauria de ser positiu llevat que una
altra llei digués el contrari. Quina llei diu que en el nostre cas és negatiu?
La PASUCat es reuneix amb Gemma Tarafa (per altres coses) i s’aprofitarà per treure el
tema. Es proposa «amenaçar» una mica, que si no ho arreglen (està a les seves mans i ho
portaven al programa), es faran accions al respecte en què quedarà clar l’incompliment
del programa.
b) Medicalització
Es reprèn una mica el debat sobre el conflicte d’interessos dels professionals amb la indústria.

Propostes:
•

Declaració de conflicte d’interessos per part dels professionals

•

Campanya «fora indústria del meu CAP» (tant propagada com visitadors)

•

Qüestionari per posar nota a un CAP sobre conflicte d’interessos

c) Facturació a Urgències
Acordem la frase del cartell: «Cobrar urgències és il·legal. Si et volen cobrar, reclama!».
En català, castellà, anglès, francès, àrab, xinès.

2. Coordinació Externa / Participacions
a) Rebel·lió Primària
S’aprova el text de recolzament, que es penjarà a la web i a les xarxes socials. Ens hi ad herim.
b) Tribunal Permanent dels Pobles
Només era la presentació, ara comença el procés.
S’ha pres contacte amb grups d’altres països perquè ens expliquin com està el dret a
l’atenció sanitària al seu país. Es contactarà també amb els diferents JoSís d’Espanya i
amb Marea Granate (espanyols a l’estranger).
Es proposa també de mirar de contactar amb els amics/familiars de les persones que van
morir. Volen que parlin al tribunal les persones afectades (que normalment costa una
mica).

3. Altres
La propera trobada (29ª) serà després de vacances:
Diumenge, 17 de setembre de 2017 a les 10h30
a l’Ateneu Llibertari de Gràcia (Alzina, 5)

