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A l'atenció del Sr. Toni Comin, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 

En primer lloc, transmetre-li la nostra felicitació i sincers desitjos que el seu mandat en 
la Conselleria sigui fructífer i beneficiós per al manteniment i millora d'un dels pilars 
bàsics de l'Estat de Benestar com és el de la sanitat pública, amb l'esperança que la 
nova etapa suposi un gir de tendència que freni les retallades, privatitzacions i 
externalitzacions que en els últims anys hem sofert i la recuperació de la confiança en 
la sanitat pública que s'ha anat minvant a causa d'aquest tipus de polítiques. 

En la línia de construir un país, social i democràticament diferent del model actual, 
considerem que és essencial que la veu de la ciutadania sigui atesa directament pels 
qui assumeixen la tasca de governar i que les polítiques públiques que s'implementi 
incorporin els suggeriments i reivindicacions que plantejades des de l'experiència dels 
qui directament utilitzen els serveis sanitaris. 

Per això, ens dirigim a vostè amb l'objectiu de poder dialogar i conèixer de primera mà 
les línies d'actuació que s'emprendran en aquesta nova etapa i abordar el concernent 
al Vallés Occidental-Est, en particular a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
(CSPTS). 

Per la nostra part proposem tractar els següents temes: 

1. En llaures a la transparència, i atès que la gestió de la CSPTS ha estat posada en 
dubte per la recerca del Síndic de Comptes de data, pretenem conèixer l'estat 
actual d'aquest expedient i arran del mateix, valorar seriosament que la gestió 
d'un equipament de la magnitud de la CSPTS, sigui sotmès a una gestió pública 
directa. 

2. En el Vallés Occidental-Est els greuges comparatius són endèmics i així va ser 
reconegut per les administracions que fruit de les pressions veïnals va engegar el 
Pla de Xoc 2005-06 amb l'objectiu de pal·liar tan inacceptable i incomprensible 
situació. Entre les mesures, ressaltar les destinades a esmenar els col·lapses per 
falta de llits amb la promesa de la construcció de l'Hospital Ramon Llull en 
Cerdanyola-Montcada. La falta de construcció de aquest nou hospital ha agreujat 
el problema perquè després de 10 anys, les necessitats han augmentat. 

3. Una de les conseqüències més cruels d'aquesta política de retallades es 
reflecteixen a les urgències, una greu i lamentable situació que sofreixen 
directament tant les persones que utilitza'n el servei com les que treballen. Una 
situació que provoca el progressiu deteriorament de la sanitat pública fruit de les 
polítiques d'austeritat en benefici de les mútues i multinacionals privades. Amb 
aquesta situació, es van presentar dues mocions a l'ajuntament de Sabadell. En 
relació amb el funcionament de les urgències, el 2 de desembre del 2014 va ser 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell amb un conjunt de mesures i altre el 
dia 5 de maig de 2015 també aprovada per unanimitat pel ple de l'ajuntament. 
(s'adjunta còpia de les mocions) sobre aquest tema cal denunciar que 
inexplicablement, desconeixem si s'ha dut a terme algun tipus de gestió per elevar 
davant qui correspongui l'aprovat pel Ple. 
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4. Altres aspectes a afegir, la inclusió de la CSPTS a la xarxa pública de l'ICS (és una 
institució absolutament pública), la UDIAT-CD, empresa rendible de la Corporació 
que ha estat portada a la fallida sense que ningú hagi dimitit, les previsions sobre 
la Clínica del Vallès, reconeixement de l'activitat marginal, revisió de la 
contractació d'activitat per part de la Primària a la Corporació, ja que hi ha 
pacients o proves que són derivats a Can Ruti o a Terrassa quan al Parc Taulí té la 
capacitat d'atendre aquests pacients (sobre cost transport sanitari, mala 
comunicació transport públic Vallès-Badalona). 

Per tot l'exposat, sol·licitem que convoqui una trobada amb les entitats que 
conformem el col·lectiu ciutadà en defensa de la sanitat pública. (C.E. Tauli,  
FAVSabadell  i la PATT). 

Quedem a l'espera de la seva resposta. 

Atentament. 

Sabadell, gener 2016 
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