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Lluna Àrias Cortina, portaveu del grup Coalició Compromís a l'Ajuntament de 

Burjassot, 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, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si 

s’escau, la següent  

 

 

MOCIÓ PER DOTAR L’ÀREA DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE BURJASSOT DE 

LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA. 

 

Exposició de motius 

El Decret 149/1986 de 24 de novembre del Consell de la Generalitat 

Valenciana, regula la prestació del servei en matèria de salut sexual i 

reproductiva al País Valencià, i estableix la remissió per part de l’Equip 

d’Atenció Primària, a la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva (USSR) de les 

usuàries en edat fèrtil. 

Així mateix, el Decret puntualitza que aquests centres hauran de disposar de 

locals apropiats i material específic. I també, de les persones professionals que 

formen part dels equips d’atenció.  

Estableix també, que cada Àrea de Salut, ha de disposar de les USSR 

necessàries per tal de donar servei a una població entre 8.000 i 12.000 dones en 

edat fèrtil. 

En octubre de l’any 2013, coincidint amb l’ampliació del Centre de Salut, 

s’inicia el servei de la USSR un dia per setmana, i es va traslladar eixe dia l’Equip 

ubicat en Montcada al CS Burjassot II. 

En febrer de 2015, en existir una demanda molt superior a l’estimada 

inicialment, i atés que la població de Burjassot és superior a la de Montcada, 

l’Equip de la USSR sol·licità poder actuar dos dies per setmana al CS de Burjassot 

II, i després de nombroses gestions la Direcció hi va accedir. 

El 16 de juliol de 2015, l’Alcalde de Burjassot, Rafa Garcia, es reuní amb la 

Consellera de Sanitat, Carmen Montón, i li va sol·licitar que s’incrementara 
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l’horari d’atenció de la USSR sumant als dos dies d’atenció pel matí, dos 

vesprades més per setmana, i es va posar en marxa l’increment del servei. 

En l’actualitat, després de funcionar dos matins i una vesprada més a la 

setmana durant un mes, la USSR ha tornat a la situació anterior de dos matins 

per setmana. La raó és que no es disposa dels locals apropiats per a prestar el 

servei i no es donen les condicions necessàries per a preservar la intimitat de les 

persones usuàries.  

 

Per tot allò explicat, Sol·licitem del Ple de l’Ajuntament de Burjassot que 

aprove els següents 

 

ACORDS: 

1. Arribar a un acord amb la Conselleria per tal d’abordar de manera 

immediata l’augment de l’horari d’atenció que incloga dues vesprades per 

setmana. 

 

2. Instar a la Conselleria de Sanitat perquè s’habiliten els locals i les 

condicions físiques i de treball necessàries per a prestar el servei en les 

condicions adequades. 

 

3. Comunicar els presents acords a la Conselleria de Sanitat, als Grups 

polítics amb representació a les Corts Valencianes i al teixit associatiu de 

Burjassot. 

 

 
Burjassot, a 14 de maig de 2018 
 

 

 

 

Na Lluna Àrias i Cortina  

Portaveu de Compromís per Burjassot 


