
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN 
COMÚ AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER LA RECUPERACIÓ 
DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ MUNICIPAL DE SALUT  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2013 el govern municipal de la ciutat de Mollet va simplificar el model de 

Consells Municipals Sectorials de participació de Mollet passant de 9 consells (Dona, 

Comerç, Solidaritat, Joventut, Cultura, Benestar i Salut, Medi ambient, Comerç, Gent 

Gran)  a 3 (àmbit territorial, àmbit social, àmbit econòmic). 

Des d’aquell moment, les convocatòries d’aquests nous consells han estat 

esporàdiques o directament nul·les. A més, el temps transcorregut fa necessari avaluar 

aquella reorganització i quins resultats ha aportat, respecte la participació a ciutat. 

En concret, en el cas de la salut, hi ha diversos i notoris elements que fan necessària 

una reconsideració respecte de l’existència específica d’un Consell Municipal Sectorial 

de Participació de Salut: 

La situació de pandèmia global ha posat en evidència la importància dels serveis 

sanitaris i de salut pública a tots els nivells. Una observació rigorosa, participada i 

democràtica de l’estat dels serveis públics de salut es fa del tot necessària des de 

l’àmbit municipal, i més en un moment que aquests serveis estan patint fortes 

tensions i necessiten tota la nostra atenció. 

A Mollet, disposem de serveis sanitaris d’alt nivell com l’Hospital de Mollet que ofereix 

serveis a poblacions veïnes i que juguen un paper en la centralitat i capitalitat 

subcomarcal de la ciutat. Al seu torn, l’Hospital té mecanismes de participació propis 

que haurien d’estar sincronitzats amb la participació municipal. 

I a la ciutat també hi ha altres equipaments públics de l’àmbit de la salut, 

principalment els Centres d’Atenció Primària, que juguen un paper fonamental en la 

protecció de la salut dels ciutadans i que estan patint fortament la situació de 

pandèmia i que cal defensar ara i en el futur.  

Per últim, a Mollet, tenim una rica vida associativa i ciutadana que està preocupada 

per la situació sanitària i que vol participar i estar informada. Associacions de veïns i 

veïnes, sindicats, plataformes sectorials i altres haurien de formar d’aquest òrgan de 

participació. 

 

 

 



 
 

 

Per aquests motius, el grup de Mollet en Comú proposa al ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al govern municipal a recuperar específicament el Consell Municipal 

Sectorial de Participació de Salut i Benestar.  

Segon.- Traslladar els presents acords a l’Institut Català de la Salut, a la Fundació 

Sanitària Mollet, a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, a 

sindicats i AAVV de la ciutat i altres entitats i persones que puguin estar interessades. 

 

 

Mollet del Vallès,  de 31 Gener de 2022 


