
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS A LA 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 

 
N’Enric Nomdedéu Biosca, Diputat del Grup Compromís de la 
Diputació de Castelló, presenta per la seua inclusió i debat del Ple 
Ordinari de la Diputació, la següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
El departament d’Oncologia de l’Hospital Provincial de Castelló s’ha 
convertit, gràcies a la gran tasca dels professionals mèdics que hi 
treballen, en un centre de referència a nivell estatal en matèria de 
detecció, tractament i investigació del càncer. De fet, eixe prestigi 
ha donat com a fruit que alguns dels experts en Oncologia a nivell 
estatal hagen accedit a subscriure convenis de col·laboració per tal 
d’investigar mètodes de detecció i tractaments innovadors de 
referència a tot l’estat.  
I el que és més important: eixe esforç innovador ha generat una 
millora de la qualitat de vida dels malats de càncer de la província, 
els quals poden accedir de forma gratuïta a ser atesos per alguns 
dels millor experts en càncer de l’Estat. Aquesta circumstància 
també genera una major confiança i tranquil·litat no només per les 
persones afectades per aquesta malaltia, sinó també per les seues 
famílies. 
Per això, des de Compromís considerem que la proposta 
d’externalització-privatització d’alguns dels serveis més importants 
d’aquest departament, com són el radiodiagnòstic i medicina 
nuclear –es a dir, la detecció i alguns sistemes de tractament- tindrà 
una incidència directa en la qualitat del servei. 
De fet, si com diu la direcció de l’Hospital Provincial, fóra cert que 
amb la privatització es poden reduir un 30% les despeses de 
funcionament d’aquest departament sense acomiadar personal i 



sense minvar la qualitat del servei, caldria plantejar-se si els gestors 
econòmics del centre, triats pel PP, estan capacitats per dur a terme 
la tasca que se’ls ha encarregat. 
 
Per tot això, i per defensar una sanitat pública i de qualitat, des de 
Compromís proposem: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
-Que la Diputació inste a paralitzar el procés de privatització dels 
serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’Hospital 
Provincial. 
 
-Que paral·lelament, la Diputació inste a crear, en l’òrgan 
competent, una comissió extraordinària en la que, a més dels 
membres del Consell d’Administració de l’Hospital Provincial i els 
directius del Hospital Provincial, participen també representants dels 
metges i treballadors dels serveis d’Oncologia per tal de buscar 
alternatives a la privatització que garantisquen l’exel·lència del 
servei mèdic del Provincial i la sostenibilitat econòmica del 
Provincial des de la gestió pública.  
 
 

Castelló de la Plana, 23 de desembre de 2013 
 
 

 
 

Portaveu de Compromís a la Diputació 
 

 
 
 

 
 
 

Enric Nomdedéu Biosca 


