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A N Y  2 0 1 1 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 9/2011 
Caràcter: Extraordinària. 
Dia:  11 d’agost de 2011 
Inici: 20:30 hores 
Acabament: 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
 
ASSISTENTS:    
     
L’alcalde Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart          
Els/Les regidors/res Lluís Pairó Carola 

Jordi Aspar Bas 
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Pere Suñer Vilanova 

 
EXCUSA: La regidora Sra. Elena Llongarriu Guillamet 
 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel 
Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Molló. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Ratificar urgència del Ple. 
2. Mocions: 

2.1. Moció en defensa del manteniment d’ambulàncies al Ripollès. 
2.2. Moció de rebuig a la reordenació de l’atenció sanitària continuada a la Vall de 

Camprodon. 
 
 
 
1. RATIFICAR LA URGÈNCIA DEL PLE. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha previst la reordenació del sistema sanitari 
amb efectes d’inici a partir del proper mes de setembre és necessari fer arribar, el més aviat 
possible, el posicionament del ple de l’Ajuntament de Molló davant d’aquesta reordenació. 
 
Atès que ens trobem en època de vacances estivals i davant la impossibilitat de poder comptar 
amb el quòrum suficient per celebrar sessió plenària fins el proper ple ordinari, ha estat 
impossible convocar el ple complint els terminis previstos a l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Es proposa al ple: 
 
1.- Ratificar la urgència de la sessió. 
 
Tots els presents voten a favor. 
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2. MOCIONS 

2.1- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DEL SERVEI D'AMBULÀNCIES AL 
RIPOLLÈS 

Essent coneixedors de la reducció proposada del servei d'ambulàncies, implicant a nivell de la província 
de Girona una reducció substancial i considerable no només d'ambulàncies, sinó també d'efectius i per 
tant hi ha un conjunt de personal que es quedaran sense feina. 

El dia 15 de juliol de 2011 es va iniciar la reducció del servei d'ambulàncies al Ripollès, extrem que 
afecta greument al servei d'emergències en particular i al servei de la salut en general. En efecte, el 
Ripollès fins a la data disposava de tres serveis d'ambulàncies, dos d'ells funcionant 24 hores al dia, i un 
d'ells 12 hores al dia, extrem que permetia conjuminar la cobertura dels serveis d'urgència amb els serveis 
de trasllats. Amb la desaparició del servei d'ambulància que cobria 12 hores al dia implica una clara i 
manifesta desatenció dels serveis d'emergències, doncs la necessitat de realitzar serveis de trasllat a altres 
centres hospitalaris (dos serveis diaris de promig) deixa a tota una comarca amb un sol servei 
d'emergències, essent del tot insuficient per cobrir les necessitats, més tenint en compte que el Ripollès és 
una comarca de muntanya i que les vies de comunicació no són ràpides provoca en la majoria d'ocasions 
una desatenció greu en la prestació d'aquest servei.  

Per tot això, l'Ajuntament de Molló, com a entitat local més pròxima al ciutadà, té l'obligació de 
manifestar el rebuig més contundent davant de les mesures adoptades, fent extensiu el mateix a diferents 
col·lectius i entitats, així com a l'administració que ha decidit l'aplicació d'aquestes mesures en matèria de 
salut de les persones i d'emergències. 

Es proposa al Ple  

PRIMER. Manifestar el rebuig a les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya en la reducció del 
servei d'ambulàncies al Ripollès. 

SEGON. Advertir del risc i de la desatenció del servei d'ambulàncies que suposa deixar la comarca del 
Ripollès amb dues úniques ambulàncies. 

TERCER. Comunicar aquesta moció als municipis de la comarca del Ripollès i al Consell Comarcal del 
Ripollès per al seu coneixement i a l'efecte corresponent. 

QUART. Notificar aquesta resolució al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els presents voten a favor. 
 
 
2.2- MOCIÓ DE REBUIG A LA REORDENACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA 
CONTINUADA A LA VALL DE CAMPRODON. 
 
Vist que l’actual sistema sanitari públic de Catalunya és de gran qualitat i de reconegut prestigi. 
El sistema sanitari actual s’ha aconseguit amb el consens i l’esforç continuat de tota la societat 
al llarg de molts anys. El grau de satisfacció dels seus usuaris és alt i ara, el Govern de la 
Generalitat, n’impulsa la seva reestructuració que, al nostre entendre, modifica substancialment 
la qualitat del servei i posa en risc la salut de les persones. 
 
Vist que els municipis de la Vall de Camprodon, a través de la Mancomunitat Intermunicipal de 
la Vall de Camprodon, varen fer arribar, el passat mes de maig, una carta al President de la 
Generalitat de Catalunya, Molt Hble. Sr. Artur Mas i a l'Hble. Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut, 
expressant la preocupació tant de la ciutadania com de les institucions municipals, davant el 
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procés de reordenació del sistema sanitari, que podia afectar el CAP de Camprodon, centre de 
salut de referència.  
 
Vist que en aquella carta, es demanava que es tingués en compte l'especificitat territorial de la 
Vall de Camprodon, una zona de muntanya i allunyada de l’hospital de referència -Hospital de 
Campdevànol i comarcal del Ripollès- fet que pot suposar la crisi de l'atenció sanitària a la 
ciutadania de la Vall i a la seva salut.  
 
Vist que en la seva resposta, el President de la Generalitat de Catalunya, defensa la comunicació 
entre el delegat territorial del Departament de Salut i els municipis de la Vall de Camprodon, 
així com el manteniment de la qualitat del servei a la ciutadania tot i la reordenació. 
 
Vist que no obstant però, en data 4 de juliol de 2011, el gerent de la regió sanitària de Girona 
del Servei Català de la Salut va comunicar l’alcalde de Camprodon la reordenació immediata de 
l’atenció continuada de l’ABS de Camprodon i que la resta dels cinc municipis també usuaris 
del servei de l’ABS de la Vall de Camprodon varen rebre la notícia a través dels mitjans de 
comunicació i del propi alcalde de Camprodon.  
 
Cal, en primer lloc, manifestar, el malestar i la preocupació dels sis ajuntaments  que conformen 
la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon (Camprodon, Llanars, Molló, Sant 
Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter) pel procés de reordenació de l'atenció continuada 
de la regió sanitària de Girona que està duent a terme el CatSalut i, més concretament, a l'ABS 
de Camprodon. 
 
Cal també evidenciar que municipis com Setcases es troben a una distància de trenta-nou 
quilòmetres, fet que suposa un trajecte de quaranta-cinc minuts fins a l'Hospital de 
Campdevànol; des de Beget en són quaranta-cinc quilòmetres  i gairebé una hora o, des de 
Molló, trenta-sis quilòmetres i quaranta-cinc minuts de trajecte; fet pel qual, en aquella carta, 
els ajuntaments de la Vall es posàvem a la disposició de la Conselleria de Salut per poder tractar 
aquestes qüestions i buscar solucions que no posin en perill l'atenció sanitària dels  veïns i 
veïnes de la Vall de Camprodon.  
 
Atès que la reordenació proposada a la Vall de Camprodon, és poc adequada a la realitat d'un 
territori de muntanya, rural, amb molta població disseminada en nuclis i cases de pagès, amb 
greus problemes de mobilitat (gent gran que no disposa de vehicle) i que durant l'estiu -quan 
s'aplica la reforma- incrementa la seva població considerablement.  
 
Atès que amb aquesta reordenació es deixarà de tenir un centre de salut bàsic en horari nocturn 
proper als municipis de la Vall de Camprodon, havent-se de traslladar a l'Hospital de 
Campdevànol, el qual es troba, en alguns casos, a una hora en cotxe. 
 
Atès que, altrament, es posa de manifest la manca de concreció en relació als professionals de 
guàrdia localitzables en horari nocturn. No se sap ni d'on vindran, ni el temps d'arribada al 
domicili, ni dels mitjans tècnics dels què disposaran per poder atendre amb garanties al pacient.  
 
En segon lloc, cal manifestar enèrgicament el profund malestar que ha generat als consistoris de 
la Vall de Camprodon la poca consideració del CatSalut en no comunicar aquesta decisió als 
ajuntaments de la Vall de Camprodon. Al tractar-se d'una Àrea Bàsica de Salut que engloba a un 
total de sis municipis, només el de Camprodon ha rebut una comunicació via electrònica 
respecte a la decisió de reordenar l'atenció continuada al CAP de Camprodon. És cert que el 
CAP es troba situat a Camprodon, però presta servei a la ciutadania de cinc municipis més, que 
també es veuran afectats per aquesta reordenació, i ni tant sols les seves institucions locals n'han 
estat informades. Entenem que la coordinació i comunicació amb les institucions locals hauria 
de ser un dels pilars de la cooperació entre les administracions públiques, i sobretot de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Finalment, es creu que un òrgan com el Govern Territorial de Salut (GTS) del Ripollès, entre les 
funcions del qual es troba compartir la direcció i gestió del sistema sanitari en el territori 
establert per contribuir a la millora de la salut de la població de referència, hauria d'haver estat 
convocat per tal de debatre entre tots els agents implicats aquesta reordenació. 
 
Tot plegat doncs, genera un gran malestar i sobretot una profunda preocupació per l'atenció 
sanitària que rebran els conciutadans de la Vall de Camprodon, que de ben segur, no serà de la 
mateixa qualitat i, el més preocupant, no es donaran les mateixes garanties de seguretat sanitària 
al nostre territori.   
 
Entenem que la reordenació plantejada comporta, realment, un pèrdua de qualitat molt 
substancial.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al ple: 
 
PRIMER. Mostrar el rebuig total a la reordenació plantejada d’eliminació servei d’atenció 
continuada de l’ABS de Camprodon, fent palès que la pèrdua d’aquest servei posa en risc la 
seguretat de les persones de la Vall de Camprodon.   
 
SEGON. Mostrar el profund desacord d’aquest Ajuntament amb les formes i la manera d’actuar 
de la Conselleria de Salut i del Servei Català de Salut, emplaçant els seus òrgans de govern a 
que s’utilitzin els mecanismes establerts tals com el Govern Territorial de Salut (GTS) del 
Ripollès i que es debati amb tots els estaments implicats la reordenació dels actuals models de 
salut de la Comarca del Ripollès.  
 
TERCER. Defensar i exigir que es preservi el sistema de salut públic, universal i de qualitat. 
 
QUART. Posar-se a disposició de la Conselleria de Salut i del Servei Català de Salut per tal de 
buscar solucions a l’actual context de reordenació del sistema sanitari de la Vall de Camprodon 
que s’està plantejant.  
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la Conselleria de Salut, al Servei Català de Salut, a 
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, als altres cinc Ajuntaments que en formen part, al 
Consell Comarcal del Ripollès i al Govern Territorial de Salut (GTS) del Ripollès. 
 
Tots els presents voten a favor. 
 
No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, essent les 21:00 hores; i de la qual, com 
a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Josep Coma i Guitart     Ignasi Planas i Corominas 
Alcalde      Secretari – SAT a municipis 
 
 
 
 
 
 
 


