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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots
a favor del grup municipal PP, 3 vots en contra del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot en contra del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CANDIDATURA DE
PROGRÉS, PARTIT POPULAR I CIUTADANS EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ
DEL SERVEI D’ONCOLOGIA PEDIÀTRICA DE L’HOSPITAL TAULÍ EN
DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
Atès que el passat dissabte dia 19 de gener es va fer pública la notícia que el Servei Català de
Salut (CatSalut) tenia previst eliminar els serveis d’oncologia pediàtrica que fins ara oferia
l’Hospital Parc Taulí. Aquests serveis quedarien centralitzats, doncs, en dos hospitals de
referència: l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues i l’Hospital de la Vall d’Hebron a
Barcelona; aquest últim es convertiria en el nou centre de referència en oncologia pediàtrica
per a Sabadell i els municipis del voltant.
Atès que tot i que es marca el dia 7 de febrer com a data per aplicar la mesura, la realitat és
que ja s’ha començat a fer efectiva i tant les famílies afectades com els treballadors i
treballadores del servei ja han estat informats de la derivació del servei cap a la Vall
d’Hebron.
L’impacte d’aquesta mesura va més enllà de Cerdanyola i dels altres municipis vallesans que
formen part de l’àrea d’influència del Taulí.
Atès que una mesura com aquesta es faci realitat suposa fer que l’Hospital Taulí prengui el
camí oposat a la direcció que hauria d’agafar: en lloc de convertir-lo en un veritable hospital
de referència comarcal veiem com perd serveis; en lloc de millorar les seves condicions i els
recursos de què disposa s’allunyen els serveis sanitaris de la ciutadania.
Atès que és, a més, una decisió que s’ha pres d’esquenes al territori i amb una preocupant
manca de transparència per part dels responsables del CatSalut i del Departmanet de Salut de
la Generalitat de Catalunya, ja que ni la ciutadania en el seu conjunt, ni l’Ajuntament de
Cerdanyola, ni els ajuntaments de la resta de municipis afectats havien rebut cap informació
sobre l’aplicació d’aquesta mesura.
El Ple ACORDA
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Primer. REBUTJAR el tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí
de Sabadell i la seva derivació cap a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Segon. DENUNCIAR la flagrant manca de transparència del CatSalut i del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’informar de la presa d’aquesta decisió i la seva
implentació.
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Tercer. EXPRESSAR el suport a l’Hospital Taulí de Sabadell i els seus professionals com un
servei públic fonamental per a la nostra ciutat i els municipals veïns."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

