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Exposició	  de	  motius 

L'actual	  context	  de	  crisi,	  agreujat	  de	  forma	  exponencial	  en	  el	  cas	  català	  per	  l'espoli	  fiscal	  i	  les	  

deslleialtats	  del	  Govern	  de	  l’Estat	  que	  patim	  i	  la	  no	  disposició	  d'eines	  pròpies	  per	  combatre-‐la,	  

està	  posant	  en	  entredit	  el	  nostre	  estat	  de	  benestar.	  Un	  estat	  de	  benestar	  que	  tot	  i	  que	  encara	  

és	  a	  mig	  fer	  en	  determinats	  aspectes,	  però	  que	  ha	  comportant	  grans	  avenços	  socials	  gràcies	  a	  

la	  lluita	  de	  moltes	  generacions,	  corre	  un	  gran	  perill. 

Una	  de	  les	  potes	  fonamentals	  d'aquest	  estat	  de	  benestar	  és	  la	  sanitat	  pública,	  un	  sistema	  que	  

tendeix	  a	  l'excel·∙lència	  malgrat	  la	  limitació	  de	  recursos.	  Un	  sistema	  sanitari	  que	  garanteix	  que	  

qualsevol	  ciutadà	  o	  ciutadana	  rebrà	  l'atenció	  que	  necessita. 

Les	  temptacions	  de	  determinats	  sectors	  per	  aprofitar	  l'excusa	  de	  la	  greu	  crisi	  que	  patim	  per	  

desmantellar	  i	  privatitzar	  tot	  allò	  que	  és	  públic	  existeixen,	  i	  cal	  lluitar	  contra	  elles.	  Des	  

d'Esquerra	  Republicana	  som	  defensors	  dels	  serveis	  públics	  com	  a	  eina	  necessària	  per	  a	  una	  

societat	  on	  tothom	  disposi	  d’igualtat	  d’oportunitats.	  Per	  això	  treballem	  intensament	  des	  de	  

tots	  els	  àmbits	  on	  som	  presents	  perquè	  l'estat	  català	  del	  benestar	  resisteixi	  les	  batzegades	  que	  

rep,	  per	  tal	  que	  quan	  siguem	  independents	  i	  disposem	  de	  tots	  els	  recursos	  que	  generem	  

puguem	  enfortir-‐lo,	  ampliar-‐lo	  i	  ser-‐ne	  un	  referent. 

En	  tot	  aquest	  context,	  la	  comarca	  del	  Baix	  Llobregat	  i	  l’Hospitalet	  han	  de	  modificar	  els	  seus	  

serveis	  sanitaris	  per	  tal	  que	  siguin	  el	  màxim	  d'eficients	  i	  d’accessibles,	  i	  que	  la	  qualitat	  del	  

servei	  sigui	  màxima	  amb	  els	  recursos	  existents	  i	  els	  que	  treballem	  per	  incrementar.	   

Proposta	  de	  resolució 

 

Per	  tot	  això,	  Esquerra	  Republicana	  del	  Baix	  Llobregat	  i	  l’Hospitalet	  demanem	  al	  Departament	  

de	  Salut	  que: 

1. El	  mapa	  sanitari	  i	  l’oferta	  de	  serveis	  de	  primària,	  especialitzada	  i	  hospitalària	  a	  la	  

comarca	  del	  Baix	  Llobregat	  s'acordi	  de	  forma	  consensuada	  amb	  tots	  els	  agents	  
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implicats	  a	  partir	  del	  diàleg	  lleial	  especialment	  amb	  els	  ens	  locals,	  els	  professionals	  de	  

salut	  i	  les	  persones	  usuàries;	  amb	  els	  criteris	  de	  qualitat,	  eficiència,	  accessibilitat	  del	  

servei	  per	  a	  les	  persones	  usuàries	  i	  no	  precarització	  dels	  llocs	  de	  treball	  i	  amb	  l’objectiu	  

de	  revertir	  les	  retallades	  efectuades	  i	  continuar	  les	  inversions	  aturades	  per	  raons	  

pressupostàries	  de	  manera	  immediata	  quan	  millorin	  les	  condicions	  financeres	  de	  la	  

Generalitat,	  prioritzant	  l'atenció	  sanitària	  als	  barris	  que	  encara	  no	  en	  tenen,	  per	  

davant	  de	  la	  construcció	  de	  nous	  equipaments	  en	  espais	  no	  habitats	  

subjectes	  a	  operacions	  urbanístiques	  aturades 

 
2. Es	  mantinguin	  les	  funcions	  i	  les	  categories	  dels	  hospitals	  del	  Baix	  Llobregat	  i	  de	  

l’Hospitalet,	  de	  manera	  que	  la	  redistribució	  de	  tasques	  que	  planifiqui	  el	  Govern	  per	  fer	  

el	  conjunt	  més	  eficient	  no	  signifiqui	  trencar	  bons	  equips	  de	  professionals	  especialitzats	  

i	  necessaris	  per	  a	  la	  població	  coberta.En	  cap	  cas	  es	  desmantellin	  les	  infraestructures	  

existents	  i	  necessàries	  a	  la	  comarca	  ni	  es	  privatitzi	  cap	  servei. 
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