
MOCIÓ PER A QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA FACI COMPLIR ELS 
TERMINIS PER L'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL DE VILADECANS I L'AMPLIACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DEL MATEIX 
 
L’Hospital de Viladecans és l’únic hospital de l’ICS que té quatre llits per 
habitació, i malgrat això gaudeix d’un gran reconeixement a causa de la seva 
notable eficiència. Fins i tot tenint en compte que l’ampliació de tres quiròfans i 
una unitat d'hospitalització ocorreguda l'any 2010, no va ser acompanyada amb 
la corresponent ampliació de dotació pressupostària. 
 
Aquestes circumstàncies han comportat que l’Hospital de Viladecans hagi patit 
de forma considerable l’impacte de la crisi, amb el personal ofegat per la feina i 
la manca de recursos, fet que es plasmà en la reclamació del 7 de gener de 
2015 de la Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans: “la creació immediata 
de diferents llocs de treball per tal de pal·liar el considerable dèficit de recursos 
humans que el centre pateix causant una intolerable reducció de la qualitat 
assistencial (...)". 
 
Però no només s’ha mobilitzat la Junta de Personal de l’Hospital, també ho ha 
fet la ciutadania de les poblacions afectades i els alcaldes. I davant del repte al 
qual fa front el nostre hospital els partits polítics han estat capaços d’arribar a 
consensos en favor del nostre hospital, tot aprovant mocions municipals i 
propostes de resolució parlamentàries en diverses ocasions.  
 
Davant d’aquestes pressions, l’anterior conseller Boi Ruiz es va comprometre -
malgrat no va concretar quantitats- a incrementar el pressupost de l'Hospital de 
Viladecans, per tal de compensar l’infrafinançament crònic de l’hospital. 
 
Aquest mes de gener s’ha constituït un nou Govern de la Generalitat, que ha 
posat al capdavant de la conselleria de Salut a un nou responsable, el Sr. Toni 
Comín, el qual haurà de fer front a reptes com el nostre hospital, que 
recentment ha vist com els seus serveis es tensionaven perillosament davant 
pics d’afluència en els serveis d’urgències.  
 
Per tot això, se sol·licita al Ple Municipal l’aprovació dels següents acords: 

1. Demanar que el nou Govern de la Generalitat, en el marc del 
desplegament del Pla de Xoc de mesures socials urgents, apliqui  
mesures específiques de xoc a  l’Hospital de Viladecans -l’hospital de 
referència de les poblacions del Baix Llobregat Sud: Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent- que pateix les més llargues llistes 
d’espera de Catalunya, tant en primera visita a especialistes com llistes 
d’espera quirúrgiques, per igualar-se  a la mitjana catalana, per criteris 
d’equitat territorial en l’accés als serveis del sistema sanitari públic. 



2. Instar el nou govern de la Generalitat a complir les resolucions relatives a 
l’Hospital de Viladecans que el Parlament de Catalunya ha acordat durant 
les legislatures IX i X. Especialment aquells acords que fan referència a la 
licitació de l’avantprojecte i el projecte d’ampliació de l’hospital de 
Viladecans durant l’any 2016, tal com es va acordar pel Parlament, els 
ajuntaments afectats i el Govern de Catalunya, amb l’objectiu que segueixi 
exercint d’hospital de referència per a les  poblacions de Castelldefels, 
Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent de  Llobregat. 

 
3. Incrementar el personal i els recursos materials necessaris per reduir 

substancialment el col·lapse d’urgències, que aquest hivern ha desbordat 
les expectatives. L’anomenada “estacionalitat” indica que en el període de 
canvi d’estació entre la tardor i l’hivern i a mitjans del període primaveral, 
la demanda d’atenció sanitària especialitzada augmenta considerablement 
i la Generalitat hauria de preveure els reforços necessaris per a l’hospital 
en aquests períodes. 

 
4. Demanar el compliment del compromís adquirit amb els ajuntaments, de 

presentació del Pla de Recursos, temporalitzat, per tal assumir les 
diferents etapes de funcionament i millora de les deficiències actuals, fins 
a la finalització del futur hospital de Viladecans.   

 
5. Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, a la direcció de l’Hospital de Viladecans, als ajuntaments de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent, a la Junta de 
Personal de l’Hospital de Viladecans i a la Plataforma en Defensa de 
l’Hospital de Viladecans i de la Sanitat Pública. 

 
 
 
Viladecans, 28 de gener de 2016 


