
 

 
 

MOCIÓ DE SANITÀRIES EN LLUITA, QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER 
UNA ÚNICA SANITAT 100% PUBLICA, IGUAL PER A TOTHOM,  NI 
CONCERTADA NI DINERS PÚBLICS A LA PRIVADA.  

  
A Catalunya, el 2010 es va retallar en més de 1.500 millions d’euros el pressupost del 

Departament de Salut i es va abaixar un 5% el sou del personal sanitari. 

 Les retallades dels governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el 

pressupost en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 es va 

implantar el copagament i la inversió va disminuir un 6%. Durant els anys següents 

aquestes retallades no es van revertir. Un informe de la Federació d’Associacions per a 

la Defensa de la Sanitat Pública estima que el sistema sanitari va reduir des del 2009 

entre 15.000 i 21.000 millions d’euros el pressupost. 

Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys personal i 

menys recursos. A Catalunya, s’han perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 de 

sociosanitaris. A l’atenció primària, més de 1.000 professionals menys. Aquesta situació 

de mancança de recursos i de forta precarització laboral ha estat present a l’hora de 

fer front a la crisi sanitària provocada pel Covid-19. 

Així, des que vàrem néixer l’any 2012 amb les tancades a diferents centres no parem 

de demanar el mateix, més recursos per a la sanitat i una sanitat 100% pública. Una 

sanitat, un únic conveni, igual per a tothom. En aquests anys de lluita hem acumulat 

un bon nombre de reclamacions concretes, tant des del personal sanitari com des del 

moviment veïnal i les associacions de defensa de la sanitat pública.  

 

En el cas de Mollet del Vallès i àrea del Baix Vallès que atén l’hospital de Mollet, 

reclamem: -una residència a Mollet per la gent gran pública i de gestió 100% pública, 

un CUAP en  Mollet del Vallès, una unitat d’urgències i d’ingressos de Salut Mental per 

a pacients amb patologies mentals de la zona d’influència del Baix Vallès, més personal 

i recursos per l’hospital, les residències i els CAPS, en especial l’unitat d’urgències, que 

el Departament de Salut recuperi la gestió de l’hospital de Mollet, recuperació de la 

gestió pública pel departament de rehabilitació i per últim demanem que les persones 

que estan a les residències tinguin una atenció d’assistència primària i no assistència 

per mútua. 

Sabem que totes aquestes llargues reclamacions no es faran efectives si no s’aborda 

un important increment pressupostari en l’àmbit del Departament de Salut. 

 

 

 

 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’a dopció dels següents  



 

ACORDS : 

 

Primer. - Instar al govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al 

Parlament de Catalunya perquè aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut 

per garantir el compliment dels compromisos d’inversions. 

 

 Segon .- Instar al Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir 

dràsticament les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió 

de la crisi sanitària del Covid-19. 

 

Tercer .- Instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves 

PCR o serologies per a tot el personal que ho requereixi.  

 

Quart .- Instar al govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% 

retallat el 2010 i de les DPOS. 

 

Cinquè. - Instar la creació d’una mesa de negociació entre el Departament de Salut i 

representants d’organitzacions representatives en la lluita sanitària com Sanitàries en 

lluita i la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès entre d’altres i moviments 

socials representatius. Per un únic sistema sanitari. Per una sanitat 100% pública. Per 

un conveni únic. 

 

Sisè .- Crear de forma paral·lela, taules de negociació per temes de cada territori. 

 

Setè.- Enviar aquests acords a la Conselleria de salut, Cat Salut, grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya , federació i associació de municipis de Catalunya, Marea 
blanca de Catalunya, CAPs del nostre municipi, sindicats, Plataforma Sanitat Pública del 
Baix Vallès i Fundació Sanitària de Mollet 
 

 
 

Mollet del Vallès, 16 d`Octubre  2020 


