
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT I PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DELS

SERVEIS SANITARIS A LA NOSTRA CIUTAT DE RUBÍ PROPOSTA DEL MOVIMENT PER

UNES PENSIONS PÚBLIQUES DIGNES DE RUBÍ I RUBÍ PER LA SANITAT.

PROPOSEM

Atès que hem estat informats de la negociació existent entre Mútua de Terrassa i el

Cat-Salut, per la renovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis,

actualment en vigor i que finalitza al desembre d'aquest any 2021.

Atès que aquesta prestació de serveis a Rubí té el doble caràcter de serveis d'atenció

primària CAP i serveis hospitalaris.

Atès que aquests dos serveis afecten una població de 31.399 persones a Rubí (dades

2019), per l'existència del Cap Rubí 1 de Mútua a Rubí i sent l'Hospital Universitari de

Mútua de Terrassa a la ciutat de Terrassa, l'hospital de referència.

Atès la consideració que tenim els usuaris de l'atenció de la Mútua de Terrassa amb

unes llargues llistes d'espera, de les més llargues de Catalunya, i no és per la

pandèmia actual, ho és ja des de l'aplicació de l'Ordre SLT/102/2015 de 21 d'abril.

Atès l'incompliment de forma sistemàtica dels terminis establerts per les visites de

capçaleres, especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

Atès el maltractament de què és objecte el personal sanitari amb l'únic objectiu

d'incrementar el benefici de les empreses concertades, contractes precaris,

escassetat de personal i retribucions menors amb relació al personal de l'Institut



Català de la Salut (ICS) etc.

Atès l'opacitat de Mútua de Terrassa en la gestió: no hi ha control de CatSalut dels

recursos públics, tant de professionals com de material, pacients que es desvien a

l'assistència privada oferta per la mateixa Mútua de Terrassa i que aquesta

barreja “públic-privada” comporta a una desigualtat de tracte entre els

mateixos pacients.

Atès que el passat any 2020 es va anunciar el Pla Funcional CENTRE

D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, CUAP RUBÍ, per l'atenció a l'Àrea bàsica de Salut

Rubí-Castellbisbal, amb una població diana de +- 87.629 persones (dades 2019).

Atès que aquest anunci de CUAP Rubí es pretén instal·lar en l'actual CAP Mútua Rubí

1 a on ja existeix un actual centre denominat, “Punt d'Atenció Continuada”, el

que és conegut com a Servei d'urgències del CAP Mútua de Terrassa, amb una

atenció l'any 2019 de 33.766 pacients.

Atès que aquest CUAP instal·lat en CAP Mútua Rubí 1, i gestionat per Mútua de

Terrassa, hauria d'atendre a tots els pacients de Rubí, també aquells que

corresponent a l'Àrea Bàsica de Salut, Rubí 2 – Castellbisbal, CAP Anton de Borja i CAP

Dr. Joan Planes i Rubí 3 CAP Sant Genis aquests tres últims, CAP Anton de Borja i CAP

Dr. Joan Planes (Castellbisbal) i Rubí 3 CAP Sant Genis, tenint en compte

que aquests el seu hospital de referència és el Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital

de Terrassa, mancomunitat de Sabadell-Terrassa.

Atès que com a usuaris de la sanitat pública de Rubí vàrem recollir el

passat mes d'octubre més de 4000 signatures que entre altres peticions demanàvem:



Instar a la reconversió dels CAPS de Rubí de gestió privada en CAPS de gestió pública

sota l'aixopluc de l'ICS, tot evitant el lucre privat en l'atenció sanitària.

Atenció hospitalària de proximitat, sigui mitjançant un hospital propi o un CUAP de

gestió pública de l'ICS a tots els CAPS. Petició que va ser aprovada en el Ple Municipal

del mes d'octubre del 2020.

És evident que aquesta petició va en una línia contrària a la que es pretén a partir de

la negociació del conveni Mútua de Terrassa CatSalut.

És per això que:

DEMANEM

PRIMER: Que el Ple demani la gestió 100% pública del Cap Mútua de Terrassa i del

futur CUAP, de manera que a mig termini els serveis sanitaris de la nostra ciutat

siguin exclusivament gestionats per l'Institut Català de la Salut. Que el ple delegi

a l'alcaldessa a iniciar els contactes oportuns i necessaris de manera immediata amb

la consellera de Salut per aconseguir aquest objectiu.

Igualment, demanar que no es realitzi la pròrroga del conveni Mútua de Terrassa

-CatSalut o bé que aquesta pròrroga sigui limitada en el temps i enfocada a la futura

gestió per part de l’Institut Català de la Salut dels serveis actualment concertats a

través de l’esmentat conveni.

SEGON: Constituir una comissió amb tots els membres de la junta de portaveus i una

representació ciutadana amb presència de Rubí per la Sanitat i Moviment per unes

pensions públiques dignes de Rubí per fer el seguiment de la proposta d'acord del



punt anterior, tot assegurant una informació directa i àgil per tal d'estar al corrent

de totes les negociacions.

TERCER: Demanar a la Generalitat que el CUAP tingui els recursos i serveis que la

població de la nostra ciutat requereix, i que la seva ubicació no suposo allargar el

conveni amb Mútua de Terrassa o millorar-ne les condicions. Per a això, estudiar la

ubicació del CUAP en un altre CAP o un espai imparcial no depenent de cap hospital

de referència. L’estudi hauria de fer una proposta en un termini màxim de sis mesos.

QUART: Realitzar una informació puntual i exhaustiva sobre les gestions realitzades i

la resposta de l’administració a la ciutadania de Rubí, que permeti mobilitzar la

població si es necessari. Comunicar l’acord d’aquesta moció als representants dels

Partits Polítics al Parlament de Catalunya

Rubí, a 11 de maig del 2021


