
 

A l'atenció de l'Alcalde de Sabadell, Sr. Juli Fernández 

Ens dirigim a vostè amb l'objectiu d'insistir que qualsevol modificació que afecti els 

horaris d'obertura dels Centres d’Atenció Primaria (CAP’s) de la ciutat per al 2016, i 

segons la proposta aprovada per unanimitat per la Comissió de Salut del Parlament 

s'haurà de pactar amb l'Ajuntament: “qualsevol planteig de canvi dels horaris 

d'obertura de la resta de l'any dels Centres d'Atenció Primària del Vallès Occidental 

s'haurà de negociar amb els respectius ajuntaments". 

Com bé sap, durant 2014 i 2015 el moviment veïnal va protagonitzar diverses 

concentracions a tots els CAP 's protestant per la mesura adoptada unilateralment per 

de l'Institut Català de la Salut (ICS), respecte al tancament dels CAP's a l'estiu i 

reivindicant posar punt final a aquesta mesura, el que, entre altres pressions, va donar 

peu a la decisió adoptada per la Comissió de Salut a la qual fem referencia 

L'última reunió mantinguda entre vostè i la FAVS, i davant la pregunta que sobre la 

situació dels horaris dels CAP’s a l'estiu del 2016, va confirmar que es mantindria el 

criteri utilitzat en el 2015, és a dir, no modificar els horaris dels CAP’s, per el que li vam 

alertar del que segons les nostres informacions sembla ser un nou intent de l'ICS i del 

CSPT (CAP de Can Rull) de retallar els horaris d'obertura, contravenint el que proposa 

la Comissió de Salut del Parlament, l’Ajuntament i el sentit comú. 

D'altra banda recordar-li que se li va exposar la necessitat de revisar el tractament 

discriminatori que rep el barri del Poble Nou de la Salut, que el 2015 va haver de 

suportar el tancament del seu centre d'atenció havent desplaçar-se a barri de Torre-

romeu. És un tema pendent de ser tractat per trobar una solució satisfactòria per al 

veïnat 

Per tot, ens dirigim a vostè per exposar-li els nostres temors pel que fa als indicis de 

maniobres de l'ICS i el CSTP, que alhora que, si escau, suposarien un menyscabament a 

l'acordat per la Comissió de Salut i l'Ajuntament, d'aplicar-se una modificació minvant 

l'horari d'obertura generarà un fort moviment ciutadà rebuig a la decisió, sol·licitant 

que qualsevol modificació que pugui presentar o realitzi l'ICS i el CSPT respecte al tema 

plantejat, sigui motiu d'una reunió entre l’Ajuntament i la FAVS per consensuar 

postures al respecte 

Sabadell, 4 maig 2016 
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