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Els sotasignats, Andreu Pérez i Lorite, portaveu, i Jordi Calatayud i 
Sanchis, portaveu adjunt del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament de 
Gavà, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic 
Municipal, mitjançant la present formula per a la seva discussió i votació al 
pròxim Ple Ordinari Municipal la següent 
 
 
Declaració política sobre l’Hospital de Viladecans 

 
Exposició de motius 

Les últimes notícies, referents a la reestructuració del sistema sanitari català 
amb especial incidència a l'Hospital de Viladecans i sense anar més lluny el 
citat comunicat emès en data 26 juny 2013 han ratificat la informació 
transmesa pel director del CatSalut als alcaldes de Gavà i Viladecans que 
suposa la pèrdua de serveis i descartar sine die el projecte d'ampliació del 
centre. 
 
El Sector Sanitari del Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat té 
una població de referència de 940.869 habitants, concentrada en 5 hospitals 
generals. Dins d'aquest Sector Sanitari la part de població de referència 
atribuïda a l'Hospital de Viladecans és de 180.000 habitants. 
 
La reordenació que preveu el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 inclou 
canviar la classificació de l'Hospital de Sant Llorenç de Viladecans que deixaria 
de ser un hospital de referència i el limitaria a un hospital general bàsic. 
 
La Plataforma en defensa de l'Hospital de Viladecans, formada per treballadors 
i representants veïnals ha emès un comunicat de rebuig a aquesta decisió, 
sol·licitant en aquest sentit l'adhesió d'entitats, associacions, partits polítics, 
ajuntaments i ciutadans afectats, amb el text següent: 
 
«El passat 19 de juny, després de la realització d'una concentració, amb 
posterior tancament, veïns de les cinc poblacions adscrites a l'Hospital de 
Viladecans, a més dels seus treballadors i treballadores, van ser informats pels 
alcaldes de Gavà i Viladecans respecte a la decisió, transmesa pel director del 
CatSalut, Josep Maria Padrosa, de degradar el nostre fins ara Hospital de 
Referència de Viladecans, de titularitat pública, i relegar-lo a ocupar el paper 
d’hospital bàsic. Aquest canvi l'obligarà a derivar pacients i cartera de serveis a 
l'hospital concertat de Sant Boi, que passarà a ocupar el paper d’hospital de 
referència a la zona. 
 
Aquesta lamentable decisió ensopega amb un dels factors majoritàriament 
valorats pels nostres veïns: la proximitat d'aquest Hospital als 5 municipis als 
quals presta servei. Aquesta lògica demanda popular, fins ara prevista, és 



 Apartat de correus, 
24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org

  
 
 
 
absolutament menyspreada pels nostres actuals governants, que no tenen en 
compte l'impacte social i econòmic (pèrdua d'hores de treball, cost del 
transport, etc.) Que representa desplaçar-se a atendre el familiar hospitalitzat. 
Per als ciutadans, aquesta pèrdua qualitativa significa aprofundir encara més 
en allò que, històricament, ja identificàvem com a discriminatori cap a la nostra 
regió: l'escassetat i limitació dels recursos sanitaris, en relació a altres zones de 
Catalunya i de l'Estat. Degradant l'Hospital de Viladecans, el Govern de la 
Generalitat aboca els ciutadans i ciutadanes a nivells inacceptables de 
massificació i declivi de la nostra atenció sanitària pública. 
 
D'altra banda, aquesta decisió, de caràcter majoritàriament mercantil, 
prescindeix dels (tan necessaris en sanitat) criteris tecnicoassistencials, la qual 
cosa deixa clar el menyspreu del Govern de la Generalitat per la qualitat 
assistencial. Per això, cal donar a conèixer que, a més de la seva reconeguda 
eficiència i l'excel·lent prestigi de què gaudeix en algunes especialitats 
medicoquirúrgiques, la gran capacitat del nostre Hospital de Viladecans 
d'innovar i emprendre, però sense renunciar al manteniment de l'oferta d'uns 
nivells de qualitat assistencial, ha sigut responsable de moltes de les solucions, 
que, avui dia, contribueixen en gran manera a l'eficiència del sistema sanitari 
públic català i espanyol. 
 
Des de la ciutadania i els treballadors afectats per tan injusta com incoherent 
decisió s'ha manifestat el nostre més absolut rebuig al més que evident traspàs 
d'aquesta valuosa parcel•la de l'atenció sanitària hospitalària pública a mans 
privades. Aquesta mala i penosa decisió del Govern de la Generalitat no només 
demostra la seva indubtable vinculació als interessos de l'empresa privada en el 
negoci de la sanitat pública; també ha fet evident el seu tarannà oportunista, 
faltant a la veritat en la seva relació amb la ciutadania i amb els seus 
treballadors (entre altres coses, només cal veure el seu comportament pel que 
fa al compromís de dur a terme la ja projectada ampliació de l'Hospital de 
Viladecans). 
 
Finalment, tot això suposa una veritable envestida contra la positiva singularitat 
de l'Hospital de Viladecans no només implica la destrucció d'un bon hospital: és 
una altra de les formes que aquest Govern de la Generalitat ha concebut per 
dinamitar la sanitat pública catalana. 
 
Pels motius que exposem, que considerem carregats de gran raó, totes les 
entitats i representants signants, en nom de tots els àmbits de la ciutadania, 
expressem amb una sola veu el nostre clam. Que no es dubti que, sota cap 
hipòtesi, acceptarem aquests atropellaments, que sobretot reflecteixen la falta 
de sensibilitat i de compromís amb l'àmbit públic d'aquest Govern de la 
Generalitat.» 
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Per tot això, els grups municipals sotasignats volem mostrar el nostre rebuig a 
la reordenació publicada ahir a la pàgina web del Departament de Salut que 
preveu dins del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i que afecta a l'Hospital 
de Sant Llorenç de Viladecans i proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 
 
Acords: 
 
 

• Que l'Ajuntament expressi el seu rebuig a la decisió dels responsables de 
CatSalut sobre la reestructuració del sistema sanitari que de facto significa 
la disminució dels serveis prestats a l'Hospital de Viladecans, passant de 
ser hospital de referència a hospital bàsic i posposant-ne sine die les 
obres d'ampliació. 

 
• Sol·licitar al Govern de la Generalitat el manteniment de l'actual 

classificació de la categoria de l'Hospital de Viladecans com a hospital de 
referència. 
 

• Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament al comunicat emès per la Plataforma 
en defensa de l'Hospital de Viladecans. 
 

• Comunicar aquest acord a la Plataforma en defensa de l'Hospital de 
Viladecans, a la direcció de l’esmentat hospital, al CatSalut, al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris i a la ciutadania de Gavà a través dels 
mitjans de comunicació local. 

 
 
Gavà, a 25 de juliol de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite      Jordi Calatayud i Sanchis  
Portaveu d’ERC-EV-IxG     Portaveu adjunt d’ERC-EV-IxG 


