
MOCIÓ DE PSC, CIUTADANS I JUNTS PER VALLIRANA PER OBRIR 
EL CAP DE VALLIRANA LES 24 HORES

Atès que aquests dies els treballadors de diferents hospitals de la comarca estan denunciant la 
situació de col·lapse que es viu als centres hospitalaris del Baix Llobregat.

 

Atès que s’han incrementat un 20% els casos d’urgències els primers dies de l’any.

 

Atès que a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí són molts els pacients que esperen en 
passadissos i boxs, a causa de la situació de massificació i de manca d’espai.

 

Atesa la pèssima política de gestió de personal que ha fet la conselleria amb manca d’estabilitat 
laboral, cosa que ha motivat una precarietat que ha significat que un treballador tingui centenars 
de contractes en aquests anys (hi ha casos de treballadors que signen contracte laboral cada 
setmana).

 

Atès que l’alternativa als hospitals són els centres d’urgència ambulatòria (CUAP) dels quals, al 
Baix Llobregat –amb una població de més de 800.000 habitants–, només en funcionen cinc 
oberts les 24 hores (Castelldefels, Cornellà, el Prat, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels 
Horts).

 

Atès que al 2011, en ple procés de retallades, el Govern de Catalunya va tancar els serveis 
d’atenció nocturna al CAP de Vallirana entre d’altres de la comarca (Esparreguera, Esplugues, 
Gavà, Martorell, Molins, Olesa, Pallejà, el Papiol, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Feliu, Sant 
Vicenç dels Horts i Viladecans), arran d’un pla d’ordenació del Departament de Salut dels serveis
d’atenció urgent d’aquests centres d’atenció primària, la qual cosa va deixar només operatiu el 
servei d’urgències nocturnes a Sant Just Desvern, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Cornellà i 
Castelldefels.

 

Considerem, doncs, que les conseqüències de les retallades en sanitat que ha fet aquest Govern 
provoquen un deteriorament en la qualitat de la sanitat pública i en els serveis d’urgència, que 
s’agreujaran amb els futurs plans de reestructuració del sistema sanitari que encara retallen més 
l’atenció als pacients anunciats pel Conseller.

 

Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Vallirana l’aprovació dels acords següents.

 

PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que recuperi els horaris d’atenció ampliats i 
els serveis d’urgència de 24 hores al Cap de Vallirana.

 

SEGON.- Demanar també que recuperin els horaris d’atenció ampliats i els serveis d’urgència de
24 hores a la resta de caps de la Comarca com es prestaven abans de les retallades.

 

TERCER.- Demanar la posada en funcionament de les unitats tancades als centres hospitalaris de
la comarca.



 

QUART.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al CAP de 
Vallirana.


