
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 12-01-2015 

Moció per a què s’inclogui una partida en els pressupostos de la 

Generalitat de 2015 per al nou Hospital Josep Trueta 

 

Han passat gairebé quatre anys des que el Ple d’aquesta ciutat, en data de 8 

de març de 2011, va aprovar una moció per manifestar el malestar en relació a 

la decisió presa pel Departament de Salut d'aturar la construcció del nou 

Hospital Josep Trueta, i es va demanar al govern de la Generalitat que al llarg 

d'aquell any presentés el projecte executiu del nou Hospital i el calendari 

d'execució de l'obra, sense que des d'aleshores s'hagi fet cap pas definitiu 

respecte de totes aquelles peticions. 

 

En tres ocasions més -abril de 2012, abril de 2013 i març de 2014- es van 

portar novament en aquest plenari mocions relatives al projecte, instant al 

govern de Girona i al de la Generalitat que defensessin i clarifiquessin l’estat 

del nou hospital en relació a la seva ubicació a la zona nord de la ciutat. Fins 

avui, però, la inacció dels governs de la ciutat i de la Generalitat ha estat 

escandalosa. 

 

Aquesta inacció va provocar la pèrdua de 15 milions d’euros dels Fons 

Europeus per invertir en el projecte del Campus, un element cabdal per a 

l’economia del coneixement a Girona, per al territori de les comarques gironines 

i per a l’Eurorregió. L’any passat, la Conselleria de salut va anunciar que 

l’Institut de Recerca Biomèdica (IDIBGI) s’ubicaria a Salt, una decisió que 

creiem incomprensible si ens atenem al sentit d’allò programat inicialment, 

totalment consensuat, en què el projecte estratègic de recerca que acompanya 

la construcció del nou hospital Josep Trueta ha de situar-se a Girona. 

 

Finalment, hem vist altra vegada com el govern de la Generalitat margina el 

nou Hospital Josep Trueta en el projecte de pressupostos per al 2015, que no 

inclou ni un cèntim al respecte. 

 

Per tot l’exposat, proposem a l’aprovació d’aquest plenari els següents 

ACORDS: 
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1. Manifestar el compromís de tots els grups municipals amb la construcció 

d’unes instal·lacions adequades perquè l’Hospital Josep Trueta pugui prestar el 

seu servei. Per això instem als grups parlamentaris de les forces polítiques aquí 

representades a donar suport a les esmenes presentades al Parlament de 

Catalunya, en relació al projecte de pressupostos per al 2015, relatives a la 

construcció del nou Hospital Josep Trueta. 

 

2. Instar al govern de la Generalitat que la unitat hemodinàmica de l’Hospital 

Josep Trueta estigui operativa les 24 hores del dia, enlloc de les 12h que ho 

està actualment.  

 

3. Instar al govern de la Generalitat a assegurar la prestació del servei de 

cirurgia cardíaca a l’Hospital Josep Trueta. 
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Bonaventura 

 

Regidors no adscrits 

 

 

 

 

8 de gener de 2015 

 

 


