
 

 
MOCIÓN AL PLENO  

DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 
 
El grup municipal Agrupació d’Electors Se Puede El Prat, amb el suport dels 
grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, 
Partit Socialista, Esquerra Republicana, Ciutadans-El Prat de Llobregat i Partit 
Popular proposen al Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat donar suport a la 
següent Moció de rebuig a les precàries condicions laborals dels 
treballadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 
 
L’Hospital Universitari de Bellvitge és un centre hospitalari públic acreditat com 
a centre de tercer nivell, el màxim nivell de complexitat, permetent atendre 
malalts amb la més alta tecnologia, disposant de totes les especialitats 
medicoquirúrgiques, excepte pediatria i obstetrícia, i el centre d’atenció 
hospitalària de referència per a tota la població d’El Prat de Llobregat. Ha sigut 
un dels millors hospitals i amb millors recursos materials i professionals de tota 
Catalunya, formant part dels 20 millors hospitals de tota Europa al 2008 i el 
segon dels 20 millors Hospitals de tota Espanya al 2012.  
 
Durant els darrers anys, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat testimoni de 
continues retallades de personal i recursos que s’han anat traduint en una 
pèrdua greu de qualitat en l’atenció sanitària que reben les ciutadanes del 
nostre municipi i d’una de les comarques amb més habitants de Catalunya. A 
més, d’augmentar la precarietat laboral els darrers anys al nostre hospital de 
referència. Els darrers mesos de setembre i octubre a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge es van produir 2086 contractes eventuals de menys d’un mes de 
durada, inclosos càrrecs estructurals, dificultant d’aquesta manera equips de 
treball estables i consolidats que permetin condicions òptimes de treball i 
d’atenció sanitària.  
 
Atès l’arribada d’una conseqüència més de la manca d’optimització que pateix 
el sistema sanitari públic català, un centenar de  professionals que treballen a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge amb contracte eventual han estat afectats per 
una errada en la gestió de les nòmines per part del departament d’Economia el 
qual els ha portat a no cobrar la seva nòmina del mes de desembre els dies 
establerts. Conseqüència de no haver signat la nòmina abans del dia 2 de 
desembre, condició inusual i no comunicada prèviament als professionals 
afectats, havent ser informats posteriorment que no la cobraran fins a finals del 
mes de gener de 2016.  Tot i que l'actual gerència de l'Hospital ha rectificat 
durant aquests dies, donades les pressions rebudes i va comunicar el 14 de 
desembre que els treballadors que hi avien signat els dies 3 i 4 de desembre el 
seu contracte, cobrarien la nòmina el període establert.   



 

Atès que l’atenció sanitària és una de les branques més importants per 
continuar sostenint la salut de la majoria de ciutadanes i ciutadans, no pot ser 
víctima de més retallades.  
 
Atès que la defensa d’una sanitat pública de qualitat és una de les garanties 
d’equitat i igualtat d’oportunitats d’una societat.  
 
Atès que es contempla a la declaració del Drets Humans: “Tota persona, com 
membre de la societat, té dret a l’obtenció mitjançant el seu esforç de la 
satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables per a la 
seva dignitat i el seu lliure desenvolupament personal. Tota persona té dret al 
treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, sense discriminació 
alguna. Tota persona que treballa té dret a una remuneració equitativa i 
satisfactòria, que asseguri una existència conforme a la dignitat humana.”  
 
Atès que la defensa dels drets humans és un deure que totes les 
administracions democràtiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global 
i local.  
 
Atès que els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia 
dels drets humans i que l’actual situació laboral dels treballadors de l’empresa 
pública de serveis de la salut més gran de Catalunya, l’Institut Català de la 
Salut, la qual gestiona l’Hospital Universitari de Bellvitge, no compleix aquestes 
contemplacions. 
 
Per tot això,  
 
Primer.- Expressar novament al Departament de Salut i al Departament 
d’Economia de la Generalitat com a la direcció de l’ICS el nostre malestar i 
rebuig a la situació laboral actual dels treballadors de l’Hospital de Bellvitge.   
 
Segon.- Exigir a la Direcció de l’ICS i a la seva Gerència reduir la precarietat i la 
inestabilitat laboral actual dels professionals sanitaris de l’ICS. 
 
Tercer.- Exigir a la Direcció de l’ICS i a la seva Gerència tant com a la Direcció, 
Gerència i departament de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
assegurar una estabilitat laboral mitjançant la reducció dels contractes 
eventuals que estan cobrint mes a mes, alguns des de fa anys, càrrecs 
estructurals de la plantilla de l’Hospital de Bellvitge i substituir-los per 
contractes estables, assegurant una cobertura que permeti equips de treball 
consolidat i així una millora en l’atenció sanitària dels usuaris. 
 
Quart.- Exigir al Departament de Salut de l’ICS i a la seva Gerència tant com al 
departament de Personal de L’Hospital de Bellvitge que no es torni a repetir un 



 

episodi similar d’impagament o ajornament de nòmines a treballadors de 
l’Hospital de Bellvitge o a qualsevol Hospital gestionat per aquesta empresa 
pública derivada de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut.  
 
Cinquè.- Comunicar tot el suport i reconeixement al conjunt del personal 
sanitari que, en un context d'extraordinària dificultat, continuen esforçant-se 
personalment per atendre en les millors condicions a les nostres ciutadanes i 
ciutadans.  
 
Sisè.- Comunicar aquests acords als sindicats, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, al Departament de Salut de la Generalitat, a la Direcció de l’ICS i a la 
Direcció, Gerència i directora del departament de Personal de l’Hospital de 
Bellvitge. 
 
 
____________________________________________________ 

 
Sotmesa la proposta a votació: 

APROVADA PER MAJORIA 

 

A favor: Se Puede El Prat, ICV-EUiA, PSC, ERC, PP, Cs, Guanyem, Regidor 

no adscrit. 

Abstencions: CDC 
En Contra: - 

 

_____________________________________________________ 

 

Acta del ple: 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC10I094&i
d=4835 
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