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Referencia: 2021/12876P

Procedimiento: Mociones

Interesado: GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS   

Representante: ANGEL VAZQUEZ MARTINEZ 

BIENESTAR SOCIAL

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 30 de noviembre de 2021 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

14. BIENESTAR SOCIAL.
Expediente: 2021/12876P.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PARA PONER FIN A 
LAS AGRESIONES QUE PADECE EL PERSONAL SANITARIO EN BURJASSOT  
 

Àngel Vázquez Martínez, portaveu del Grup Compromís a l’ajuntament de Burjassot, G- 
98456676 a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat 
text reglamentari, presenta per via d’urgència al Ple per al debat i aprovació si s’escau, la 
següent

MOCIÓ PER POSAR FI A LES AGRESSIONS QUE PATEIX EL PERSONAL SANITARI A 
BURJASSOT

La pandèmia ha posat de manifest la importància del nostre sistema sanitari públic i en valor 
els grans professionals que el fan possible dia a dia. Els aplaudiments durant el 
confinament, per part de la ciutadania, així ho demostren.

Aqueix període afortunadament ha passat i a la pressió assistencial a la qual està sotmés el 
sistema sanitari i el seu personal, cal sumar l'estrés d’alguns pacients que, amb massa 
freqüència, deriven en agressions verbals i fins i tot físiques cap als professionals i cap a 
altres pacients. D’això és coneixedor el govern municipal pels freqüents avisos a la policía 
municipal que es produeixen.

Es tracta, sens dubte, de sectors molt minoritaris de la població demandant d'assistència, 
incapaços de mantenir unes formes de comportament adequades, ja que en general la 
ciutadania és conscient de les càrregues assistencials i la pressió a la qual estan sotmesos 
els i les professionals, i es comporta com cal.

És evident que s'ha d'actuar en diversos aspectes: protegir el personal dels nostres centres 
de salut, garantint la seua seguretat i el seu treball, protegir així mateix els i les usuàries i 
finalment, educar aquests segments de població que mostren actituds incíviques perquè el 
seu comportament no pose en risc els altres.
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Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Bienestar Social la siguiente propuesta 
de ACUERDO: 
 

1. Que inicie una campanya educativa per al comportament cívic en els centres de salut.

2. Que demane a la Direcció de l’Àrea de Salut Arnau de Vilanova-Llíria que restablisca de 
manera immediata la presència de personal de seguretat en el Centre de Salut Burjassot II.
 

Finalizado el turno de intervenciones el concejal del grupo municipal Compromís decide 
retirar el último punto de la moción presentada, que se somete a votación por el Pleno con el 
siguiente resultado: El Pleno por 20 votos a favor (12 PSOE, 3 PP, 2 C´s, 2 Compromís y 1 
Totes-Podem) y una abstención  (1 Vox), ACUERDA aprobar en sus propios términos la 
propuesta anteriormente transcrita,y que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 
Bienestar Social de 22 de noviembre de 2021.

 

 

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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