
1 de 1 pàgines

Àngels  Belloch  i  Aguilar,  regidora  i  portaveu  del  grup  municipal  Bloc  Nacionalista  Valencià  de 

l’Ajuntament  d’Alboraia  amb  dni  29175282-n  i  amb  adreça  de  l’Ajuntament  d’Alboraia  a  efectes  de  

notificació, proposa per al seu debat i aprovació al ple de gener de 2011, la següent MOCIÓ

Som coneixedors de la intenció de la Conselleria de Sanitat d'eliminar l'atenció sanitària d'urgències  

del Centre d'especialitats ubicat en el Carrer Alboraia que dóna servei als veïns d'Alboraia però també a  

veïns d'altres pobles i de barris de la ciutat de València. 

Considerem que  l'atenció  sanitària  ha  de  ser  prioritària  per  als  poders  públics  i  més  l'atenció 

sanitària d'emergències. A més en aquest cas, el centre del Carrer Alboraia alleugera l'atenció d'emergències  

menors per part dels centres hospitalaris que tenen com a finalitat atendre les emergències més greus. En el  

cas de la desaparició de les emergències del Carrer Alboraia es planteja com a alternativa l'assistència en  

centres que ja atenen a molta població i l'absorció dels usuaris que són atesos en el Carrer Alboraia pot  

representar una minva en la qualitat de l'atenció dels pacients (Massamagrell i Serreria).

Per això l'Ajuntament d'Alboraia pren els següents acords

1. Demanar a la Conselleria el manteniment de les emergències en el centre de Carrer Alboraia o que es dote 

econòmicament i amb professionals suficients al centre d'Alboraia del Carrer Furs perquè puga atendre 

emergències d'una forma equiparable en recursos i personal a com es feia fins ara en el centre del Carrer 

Alboraia de València 

2. Aprofitem l'ocasió per a recordar-li a la Conselleria el seu compromís amb el poble d'Alboraia de dotar 

amb un nou pediatre als centres sanitaris del poble. Des de fa més de dos anys la Conselleria no ha dotat 

econòmicament i amb personal la nova plaça de pediatre que va comprometre.

3. Fer arribar aquesta moció a la Conselleria de Sanitat i al Conseller per registre d'entrada.

3. Informar d'aquesta moció en la web i en el periòdic municipal.

Àngels Belloch i Aguilar

Alboraia, a 12 de gener de 2011       

A l'atenció del sr alcalde Manuel Álvaro Manzano


