
MOCIO DELS GRUPS CUP-PC, ERC-MES I C’S PER DEMANAR 

L’OBERTURA DEL CAP DE VALLDOREIX DURANT TOT L’ANY 

“Davant l’ajust de l’oferta d’atenció primària de salut al municipi de Sant Cugat del 

Vallès que el Servei Català de la Salut ha comunicat a l’ajuntament i que suposarà 

que enguany tot el mes d’agost el CAP de Valldoreix gestionat per Mútua de Terrassa 

restarà tancat. I, davant de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat per 

Mútua de Terrassa el passat 30 de juny i que podria suposar que la ciutat de Sant 

Cugat es quedés sense els serveis de rehabilitació, reumatologia i endocrinologia i la 

reducció d’altres serveis a nivell supramunicipal. L’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès i els Grups Municipals que composen el Ple de l’Ajuntament volem manifestar 

la nostra preocupació i protesta per la retallada i pèrdua dels serveis sanitaris a la 

ciutadania santcugatenca i les conseqüències laborals que aquests processos podrien 

tenir pels treballadors i treballadores afectats.” 

18 de juliol de 2011 

El passat Ple del 18 de juliol de 2011 l'ajuntament de Sant Cugat va fer aquesta 

declaració institucional complementada amb aquests 4 punts:  

1.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la defensa 

del sistema sanitari públic, a l’àmbit comarcal i local, oposant-nos al tancament i la 

desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població i demanem que es garanteixin 

els llocs de treball del personal que dóna aquests serveis als proveïdors de la comarca. 

2.  Instar la direcció de Mútua de Terrassa i l Serveis català de la Salut a 

reconsiderar el tancament del CAP de Valldoreix, i garanteixi l’obertura durant tot 

l’estiu dels centres públics de salut de la ciutat. 

  

3.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat 

del  Vallès  amb  el  sistema  públic  de  salut  equitatiu, universal i de qualitat, 

rebutjant qualsevol privatització d’aquests serveis. 

  

4.  Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut, a Mútua de Terrassa, al 

comitè d’empresa de Mútua de 

Terrassa,   a   la   directora   del   CatSalut,   a   l’EMD   de Valldoreix i a la 

Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 

  

Han passat 5 anys menys 4 dies i el context de la crisi segons suposats experts 

avaluadors està remetent. Malgrat això la ciutadania segueix patint les 

conseqüències de les retallades del serveis públics i veu com poc a poc s’està 

permetent la gestió dels mateixos per ens privats que sobreposen a l’interés general 

criteris economicistes i mercantilistes per a la gestió dels drets fonamentals de la 

ciutadania. 

  



Atès que fa 5 anys ja varem remarcar la necessitat de sol·licitar al departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya que deixes en suspens l'aplicació del  Pla 

i  repenses i  replanteges  les  mesures  i  atures  les retallades. 

  

Atès que el Departament de Salut de la Generalitat s’ha compromés a la reobertura 

d’alguns CAPs de Catalunya. 

  

Atès que davant el compromís amb el sistema públic de salut 

equitatiu,   universal   i   de   qualitat   cal rebutjar  qualsevol privatització d'aquests 

serveis. 

  

Atès que seguim expressant un suport ferm als i les treballadores dels CAP’s davant 

les retallades que han propiciat imposicions que no permeten una atenció de qualitat 

i propicien un tracte precari vers a ells mateixos o als usuaris. 

  

Atès que des  de  la  CUP-PC  seguirem  treballant  fermament  per  una sanitat 

pública, universal i de qualitat i lluitarem contra les retallades i privatitzacions allà 

on les hi hagi. 

  

Atès que Sant Cugat del Vallès té una població de 87.830 habitants i que Valldoreix 

té una població de 8.096 habitants, creiem que amb un sol CAP obert es dona una 

cobertura mèdica insuficient a la nostra població. 

  

Atès que la geografia del nostre municipi obligarà a les persones que vivim a 

Valldoreix a fer un desplaçament llarg per anar al CAP de la Mina, cosa que en cas 

d’una urgència mèdica no és el més aconsellable. 

  

Atès que es vergonyós que les i els usuaris del CAP de Valldoreix hagin de 

dependre del cap de la Mina on el temps d’espera habitual l’agost de l’any passat va 

ser de entre 50 minuts i 1 hora. On els protocols per donar hora a cada pacient 

estant pautats en 10 minuts per persona. Que aquest sistema tipus cadena de 

muntatge no permet als facultatius avaluar en condicions i que d’aquestes 

dinàmiques en sortim tots plegats perjudicats. 

  

Per aquests motius, per decència i per solidaritat amb les veïnes i veïns de 

Valldoreix demanem al Ple l’assumpció dels següents acords: 

  

1. Demanar de forma immediata a l’Ajuntament de Sant Cugat que assumeixi els 

compromisos de la declaració del 2011 i actuï en conseqüència sol·licitant al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’obertura durant tot l’any del Cap 

de Valldoreix i per extensió també del CAP de Can Mates. 

  

2. Que l’EMD de Valldoreix faci també aquesta petició al Departament de Salut. 
 


