
 

 

MOCIÓ PER UNA SANITAT DE QUALITAT A LA CIUTAT DE GIRONA 

 

Moció presentada conjuntament pels grups municipals de la CUP-Crida per Girona, 
ERC-MES, Partit Popular de Catalunya, Ciutadans, PSC i CiU. 

 

Entenen que la capitalitat de la ciutat de Girona, comporta, entre altres situacions, el 
manteniment i assoliment de serveis de qualitat per la nostra ciutadania i, que aquests 
serveis han de donar resposta a la demanda de les necessitats dels nostres ciutadans. 

En el camp de la sanitat pública som coneixedors de l'indiscutible paper com a centre 
de referència que desenvolupa l'Hospital Josep Trueta i, per tant, les condicions 
d'exigència de qualitat i resposta a les demandes en el camp de la sanitat han d'estar 
garantides en tots els serveis assistencials del centre, condicions que en aquests 
moments no estan garantides arreu, donada la limitació d'inversions.  

De tots és coneguda la necessitat en la millora d'infraestructures i tecnologia que 
precisa l'atenció sanitària de forma permanent i que s'accentua quan es parla de 
serveis específics com poden ser les unitats de cures intensives, com es la UCI de 
Pediatria i neonatologia del Hospital Josep Trueta. 

Aquest servei, com altres de l'Hospital Josep Trueta, són punt de referència per la 
seva exclusivitat a la demarcació de Girona i, per tant, la seva adequació a les 
necessitats de la població i a les necessitats tecnològiques és imprescindible per tal de 
mantenir la qualitat de l'assistència sanitària que s'hi presta des de fa anys. Demanda, 
per altra banda que s'ha posat de manifest en els darrers dies per part dels 
treballadors d'aquesta unitat i d'usuaris de la mateixa.   

Aquestes mancances han estat fins a dia d'avui minimitzades per la implicació i la 
professionalitat de tots el personal implicat, però entenem que ara calen actuacions 
contundents per garantir a la ciutadania unes millors condicions d'ús de les 
instal·lacions. 

Des de l'Ajuntament de Girona, proposem aprovar en aquest Ple, que: 

1.-Demanem al Govern de la Generalitat que, independentment del projecte del nou 
Hospital Josep Trueta que tots els grups municipals i institucions gironines implicades 
veiem necessari, es realitzin les accions oportunes per part del Departament de Salut 
per tal de poder garantir el nivell assistencial adequat de la sanitat a la ciutat de 
Girona, d'acord amb les necessitats dels seus ciutadans i de les demandes dels seus 
professionals. 

 



2.- Demanem al Govern de la Generalitat, en referència al Pla Funcional de la UCI 
Pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Josep Trueta, que es realitzi amb la major 
rapidesa possible, tenint en compte l'opinió de tots els professionals implicats, les 
accions que garanteixin una dotació d'infraestructures i de tecnologia que permetin 
donar una assistència de qualitat i avantguarda als seus usuaris i permeti treballar a 
tots els seus professionals en unes condicions adequades pel tipus d'assistència que 
es presta en la esmentada unitat. 

 

Els sotasignants, 

 

 

Marta Madrenas                                             M. Merce Roca 

Grup Municipal de CiU    Grup Municipal d’ERC-MES-AM 

 

 

Lluc Salellas                                                           Concepció Veray 

Grup Municipal de CUP-Crida per Girona          Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya 

 

 

Míriam Pujola  

Grup Municipal de Ciutadans  

 

Girona, 22 de juliol de 2016 

 

 

 

 

 

 


