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Senyor/a,

Us notifico que, en sessió de data 20 d´octubre de 2022, el Ple de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts acorda aprovar la resolució següent, que transcrita 
literalment diu:

Expedient  número:  M2412022000024 Per  a  la  recuperació  i  millora  de 
l'atenció Ginecològica al municipi. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC- Sant Vicenç en Positiu i la regidora no adscrita, per a la recuperació i  
millora de l'atenció ginecològica al municipi.

El  desmantellament del  sistema sanitari,  que el  govern de la Generalitat  de 
Catalunya  ha  portat  a  terme  durant  els  darrers  10  anys,  s’ha  fet  sentir 
especialment a l’atenció primària, on la despesa ha baixat un 27%, el qual ha 
comportat  un  descens  en  la  plantilla  de  facultatius  de  prop  d’un  miler  de 
professionals.

Al nostre municipi la manca de professionals mèdics també ha tingut una forta 
repercussió  en  la  prestació  dels  serveis  d’atenció  primària  de  la  salut, 
especialment en ginecologia.  Els Centres d’Atenció Primària de Sant Vicenç 
dels  Horts,  CAP  Vila  Vella  i  CAP  El  Serral  han deixat  de comptar  amb 
metges o metgesses de l’especialitat de ginecologia dins del seu equip de 
professionals.  La  reestructuració  de  personal  portada  a  terme  pel 
departament  de  Salut  ha  significat  una  retallada  en  les  prestacions 
sanitàries públiques per a les dones de Sant Vicenç.

El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del Baix Llobregat Centre 
(ASSIR BLLC) compta, al CAP El Serral, amb un equip d’infermeria que realitza 
tasques preventives  i  de planificació  i  orientació  familiar,  i  porta  a terme el 
control i seguiment de l'embaràs i l’atenció al puerperi i postpart. Però,  per a 
rebre atenció mèdica ginecològica, actualment les dones de Sant Vicenç 
són derivades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu al municipi de Sant Boi.

Per al nostre municipi,  aquesta situació suposa un retrocés  en l’atenció 
ginecològica  pública  a l’atenció primària.  Amb una població  total  de  28.115 
habitants, a Sant Vicenç hi viuen actualment 12.141 dones de més de 15 anys, 
susceptibles de necessitar atenció ginecològica.

Considerem  que  el  col·lectiu  de  les  dones  de  Santa  Vicenç  és  prou 
nombrós i constitueix una massa crítica més que suficient per a justificar 
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que un o una ginecòleg/a passi consulta, de forma estable, als nostres 
Centres d’Atenció Primària.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a incorporar de nou 
un/una  ginecòleg/a  dins  els  Equips  d’Atenció  Primària  dels  CAPs  Vila 
Vella  i  El  Serral  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  a  oferir  un  servei  de 
ginecologia  dimensionat,  en  freqüència  i  horaris,  d’acord  amb  el  volum de 
població i adequat a la demanda.

SEGON.- El govern municipal es compromet a fer un seguiment continuat 
d’aquesta  petició,  treballant  conjuntament  amb  els  responsables  del 
departament de Salut i del Servei Català de la Salut, fins a la consecució de 
l’establiment d’una consulta ginecològica, amb un/una metge/essa especialista, 
als dos Centres d’Atenció Primària del municipi.

TERCER.-  Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Servei Català de la Salut i als Grups Parlamentaris del Parlament 
de  Catalunya,  així  com  publicar-los  als  mitjans  i  xarxes  de  comunicació 
municipals.

Cosa que us faig saber  perquè en prengueu coneixement  i  tingui  els  efectes  que  
correspongui.

Aquesta transcripció es recull a partir de l’esborrany de l’acta de la sessió i a 
reserva dels termes que resultin de la seva aprovació a la següent sessió, fent-
li saber què en cas que es produís alguna rectificació li seria comunicada. Tot  
això us ho comunico en compliment d’allò que determina l’article 40 de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  i  segons  l’article  206 del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals , de 28 de novembre de 1986.

Atentament,

El secretari accidental

Sant Vicenç dels Horts, 
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