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En el passat ple del 18 de juliol l'ajuntament de Sant Cugat 
es va comprometre a: 

 
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès, en la defensa del sistema sanitari públic, a 
l’àmbit comarcal i local, oposant-nos al tancament i la 
desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població i 
demanem que es garanteixin els llocs de treball del 
personal que dóna aquests serveis als proveïdors de la 
comarca  
 

2. Instar la direcció de Mútua de Terrassa i el Serveis català 
de la Salut a reconsiderar el tancament del CAP de 
Valldoreix, i garanteixi l’obertura durant tot l’estiu dels 
centres públics de salut de la ciutat. 
 

3. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès amb el sistema públic de salut equitatiu, 
universal i de qualitat, rebutjant qualsevol privatització 
d’aquests serveis. 
 

4. Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut, a 
Mútua de Terrassa, al comitè d’empresa de Mútua de 
Terrassa, a la directora del CatSalut, a l’EMD de 
Valldoreix i a la Federació d’Associacions de Veïns de 
Sant Cugat del Vallès. 
 

Es davant aquesta declaració que la CUP volem remarcar 
la necessitat de sol·licitar al departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya que deixi en suspens l'aplicació 
del Pla i repensi i replantegi les mesures i aturi les 
retallades. 
Que davant el compromís amb el sistema públic de salut 
equitatiu, universal i de qualitat rebutji qualsevol 
privatització d'aquests serveis. 
Que expressi un suport clar als i les treballadores davant les 
retallades i les defensi davant l'ERO que vol aplicar la 
Mútua de Terrassa.  
Són aquestes demandes que fem a l'Ajuntament i que ens 
haguès agradat que fossin recollides a la declaració 
institucional. Tot i això, vam donar suport a la declaració 
doncs hi ha un compromís ferm en la defensa de la sanitat 
pública que esperem no es quedi només en paraules. 
Des de la CUP seguirem treballant fermament per una 
sanitat pública, universal i de qualitat i lluitarem contra les 
retallades i privatitzacions allà on les hi hagi. 
 

Comunicat de valoració davant la declaració 
institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat de 
rebuig a la desaparició dels serveis que 
s’ofereixen a Sant Cugat i Valldoreix i de suport 
als treballadors i treballadores dels CAPs de la 
Mútua de Terrassa 

 

CONTACTE: 
santcugat@cup.cat 
www.santcugat.cup.cat 
Twitter: @cupsantcugat 

Comunicat de la 
CUP Sant Cugat on 
valorem la 
declaració 
institucional per la 
sanitat pública 
20 de juliol de 2011 

Sant Cugat del Vallès,  
20/ 07 / 2011 


