Assumpte: Centre especialitats Catarroja

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del grup Municipal de Bloc Compromís en este Ajuntament, presenta al
Ple Municipal per al seu debat i aprovació, si s’escau, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La ciutat de Catarroja compta, a hores d’ara, amb una població de 28.000 habitants és, per tant, un dels
nuclis poblacionals més importants de la comarca de l’Horta Sud.
Durant molts anys els catarrogins i les catarrogines hem reivindicat l’ampliació de l’actual centre de salut
perquè poguera allotjar les especialitats més demandades per la ciutadania, un centre de salut integral per
no desplaçarse a la ciutat de València, concretament al centre d'especialitats de Monteolivet.
Ara fa uns anys, l’esforç de tota la ciutadania va fer possible que Catarroja disposara d’un centre
d’especialitats amb un edifici provisional, el lloguer del qual està essent assumint completament, des
d’aleshores, per l’Ajuntament de Catarroja, tot i que les competències en sanitat li corresponen al Govern
de la Generalitat Valenciana.
Amb les retallades, aquest servei fonamental per als catarrogins i les catarrogines sembla que està en
perill. El govern valencià, lluny de planificar una ampliació de l’actual centre de salut amb unes
infraestructures modernes i avantguardistes (els terrenys ja existeixen i estan a disposició de la
Conselleria), sembla que ara es planteja l’eliminació, totalment o parcialment, de les consultes
d’especialitats que es realitzen al nostre municipi.
És per això que volem manifestar la nostra ferma defensa dels serveis públics a Catarroja, especialment el
servei sanitari d’especialitats. Un servei que resulta essencial i fonamental per a la nostra ciutadania perquè
dona cobertura a una població important de l’Horta Sud com és Catarroja.
Exigim al govern valencià que sàpiga valorar i tenir en compte la potencialitat de la nostra població, així com
el fet que representem un nuclireferent dins de la comarca de l’Horta Sud, subcomarca de l’Albufera, on
som el poble més important i, per consegüent, requerim d’uns serveis dignes amb totes les especialitats i
amb unes urgències mèdiques que permitisquen una atenció ràpida i efectiva.
Per tot això,
el plenari de l’Ajuntament de Catarroja pren els següents

ACORDS
1 Manifestar el nostre més enèrgic suport al centre d’especialitats de Catarroja
2. Exigir al govern valencià la continuada d’aquest servei al nostre municipi, així com la necessitat de
seguir avançant amb l’augment de les especialitats que s’oferten i amb un millor servei d’urgències per
poder atendre la ciutadania amb millor rapidesa i efectivitat.
3. Exigim la necessitat d’ampliar l’actual centre de salut per donar cabuda a un centre integral i digne per a
una població com Catarroja, per a la qual cosa l’Ajuntament de Catarroja posa a disposició de la Conselleria
els terrenys adjacents a l’actual centre.
4 Donar trasllat d’aquests acords al govern valencià, així com a tots els grups amb representació a les
Corts Valencianes com a mostra del nostre ferm posicionament.

A L’ATENCIÓ DE LA SRA. ALCALDESSA DEL M.I AJUNTAMENT DE CATARROJA

