
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN 
COMÚ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMANANT LA 
PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS AL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ SANITARIA MOLLET  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A Mollet, l’Hospital de Mollet juga un paper central en l’atenció sanitària a la nostra 

població i a la dels pobles veïns. El seu àmbit d’actuació dona servei a 165000 persones 

de 11 municipis diferents, 8 del Vallès Oriental i 3 del Vallès Occidental. 

L’Hospital de Mollet és gestionat per la Fundació Sanitària Mollet (FSM), una institució 

sense ànim de lucre que gestiona diferents equipaments dedicats als serveis de saluts i 

de cura social. El seu màxim òrgan de govern és el Patronat, amb caràcter no executiu i 

no remunerat, que supervisa la estratègia de la Fundació donant participació a 

diferents entitats vinculades com ara l’Ajuntament de Mollet, la històrica Societat de 

Socors Mutus de Mollet, la universitat de Barcelona, la Cambra de Comerç i d’altres. 

Com a representat de l’Ajuntament de Mollet participa el mateix alcalde, Josep 

Monràs, amb la funció de vicepresident del Patronat. 

La Fundació Sanitaria Mollet assenyala a la seva memòria 2020 que 1143 professionals 

treballen a les seves institucions. La Fundació esdevé, possiblement, el grup econòmic 

amb més plantilla dels nostre voltant. 

La pandèmia de la COVID ha deixat palès l’absoluta necessitat de serveis sanitaris 

públics de qualitat i a la vegada l’exemplar actuació del personal sanitari i de cures que 

va ser àmpliament reconeguda per la ciutadania. 

Amb tot, als últims mesos el personal de l’Hospital ha protagonitzat tot un seguit de 

protestes que posen de manifest el seu descontentament amb la seva situació laboral i 

de condicions de treballs i les seves diferències amb el model de gestió i les estratègies 

de la Fundació Sanitària Mollet. Unes diferències que han de ser subsanades amb més 

diàleg entre la Fundació i els seus treballadors i amb més participació democràtica dels 

treballadors en les decisions de la Fundació. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Instar al govern municipal a treballar per la solució dels conflictes laborals en 

la Fundació Sanitaria Mollet amb l’objectiu del reconeixement de la tasca dels 

professionals i la consecució d’unes bones condicions laborals. 

Segon.- instar específicament a l’Alcalde de la ciutat, Josep Monràs, en la seva qualitat 

de vicepresident del Patronat de la FSM, a defensar la participació, amb veu i vot, dels 

treballadors de la FSM en aquest organisme. 

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

Sanitària Mollet, al comitè d’empresa de la FSM i altres entitats i persones que puguin 

estar interessades. 

 

 

Mollet del Vallès,  de 17 de maig de 2022 


