
Moció presentada pel  Grup Municipal  de la CUP, el GM d'ERC i el  GM 
Socialista en relació a les retallades en els serveis sanitaris.

-Atès que les retallades del govern de la Generalitat en l’àmbit de la sanitat pública 
a Manresa i al Bages han comportat:  una important reducció de llits hospitalaris i  
sociosanitaris,  la reducció dels serveis d’urgència a Cardona, Navàs i Manresa, la 
reducció o eliminació d’un dels equips del Pades, un important creixement de les 
llistes d’espera per especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, 
la reducció del nombre d’ambulàncies i recursos tant pel transport sanitari urgent 
com el no urgent o programat i que tot plegat incideix en la capacitat i la qualitat de 
l’atenció sanitària a la ciutadania.

-Atès que les esmentades retallades afecten també a les condicions econòmiques i 
laborals de les persones que treballen en els diversos centres assistencials de forma 
que:  s’han  produït  acomiadaments  i  no  renovacions  de  contractes  temporals  i 
d’interinatge,  reduccions  de  jornada  laboral  amb la  corresponent  reducció  de  la 
retribució, reduccions salarials significatives i en molts casos no es substitueixen les 
jubilacions, les baixes de malaltia i  les vacances, de tal manera que es genera un 
fort malestar entre els/les professionals que de seguir així pot arribar a afectar a 
l’atenció als usuaris

-Atès  que les  mesures  adoptades  són  injustes,  fan  recaure  el  pes  de  la  crisi  
econòmica actual en les classes populars, generen més desigualtats i fan perillar la 
cohesió social.

-Atès que diversos col·lectius professionals de metges i infermeria, sindicats (UGT, 
CCOO, SATSE, CATAC, Sindicat de Metges de Catalunya); partits polítics (PSC, ICV, 
ERC,  EuiA,  CUP);  associacions  de  veïns  (FAVM  i  del  Bages)  i  usuaris;  societats 
mediques i  científiques de l’àmbit  de la salut; personalitats del món de la gestió 
sanitària, han expressat de forma reiterada i clara el seu rebuig a les mesures de 
restricció  pressupostari  adoptades  pel  Govern  de  la  Generalitat,  tant  en  el  seu 
contingut  com en  la  seva  forma  d’aplicació  ,  sense  un  estudi  detallat  dels  seu 
impacte i sense concertació prèvia amb tots els actors implicats.

-Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar en data 22 de setembre de 2011 
tres resolucions que marquen el full de ruta del Departament de Salut pel període 
2011-2014, resolucions que instaven de forma genèrica al Govern de la Generalitat a 
generalitzar el sistema de finançament, a garantir, en un entorn de transparència i 
cooperació amb els ajuntaments i entitats municipalistes, un Pla d’Inversions pels 
propers  quatre anys i  a  garantir,  en l’elaboració del  Pla de Salut 2011-2014, el 
diàleg necessari amb els agents socials de l’àmbit de la salut.

Proposem al Ple de la corporació Municipal, l’adopció dels següents acords:

1.- Manifestar al govern de la Generalitat el malestar i desacord amb les mesures 
adoptades que retallen els serveis d’atenció sanitària, així com les aportacions als 
centres  sanitaris,  forçant  d'aquesta  manera  l’eliminació  de  llocs  de  treball, 
l’incompliment dels convenis col·lectius i les retallades salarials i de drets laborals.



2.-  Expressar el suport als Ajuntaments i  poblacions de la comarca que s’ha vist 
especialment  afectades  com  les  localitats  de  Cardona  i  Navàs,  que  estan  més 
allunyades  de Manresa  i  han perdut  els  serveis  d’urgències  de les  nits  als  seus 
corresponents CAP.

3.- Demanar a les fundacions Althaia i Fussam, les quals són presidides per l’Alcalde 
de Manresa, que no hi hagi noves pèrdues de llocs de treball (ERO, acomiadaments, 
no renovacions, etc.) i que demostrin la seva sensibilitat respecte dels seus/seves 
professionals no retallant les seves condicions econòmiques i  laborals que ja han 
estat afectades i que per alguns col·lectius ja són força reduïdes.

4.-  Fer  les  gestions  necessàries   a  les  administracions  i  proveïdors  de  serveis 
corresponents per tal de que no és redueixi ni l’equip ni el nombre de professionals 
del Pades.

5.- Fer les gestions necessàries  per obtenir el compromís ferm de que els 26 llits de 
llarga  estada  actualment  ubicats  als  Centre  Hospitalari  de  Manresa  no  siguin 
eliminats, així com per recuperar els llits tancats a l’Hospital de Sant Andreu, tenint 
en compte les  necessitats  de llits  residencials  degut  al  grau d’envelliment de la 
població a Manresa i comarca. 

6.-  Promoure,  junt  amb  les  administracions  i  entitats  proveïdores  dels  serveis 
sanitaris, la informació i l’orientació de la població per la adequada utilització dels 
diversos serveis d’urgència d’atenció primària, hospitalaris i d’emergències (112).

7.-  Promoure  la  creació  d’un  àmbit  d’informació  i  participació,  amb  presència 
d’administracions,  entitats  proveïdores  i  una  representació  de  la  Plataforma  de 
Defensa de la Sanitat Pública del Bages.

8.- Donar coneixement d’aquests acords al departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i  al Delegat del  
Govern a la Catalunya Central.

No obstant, el ple decidirà.


