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Davant les acusacions que Podemos ha llançat avui sobre la gestió de MútuaTerrassa, a 

través de l’acció de pressió del Tramabus, des de l’entitat manifestem el següent: 

 

• MútuaTerrassa és una entitat de benefici social que té per missió el servei a les 

persones i que dóna feina a gairebé 4.000 professionals. En els seus 117 anys 

d’història mai s’ha vist implicada en cap cas de corrupció ni trama il·legal. En aquests 

moments en què l’escenari social i polític nacional es troba trasbalsat pels casos de 

corrupció i amb nombrosos encausaments judicials, situar MútuaTerrassa al mateix 

nivell és un acte ideològic d’absoluta mala fe i amb voluntat de desprestigiar l’entitat 

sense cap argument. 

• MútuaTerrassa està en contra de la corrupció. L’adhesió de l’entitat al Pacte Mundial 

de les Nacions Unides des de l’any 2009 n’és una evidència palpable. Actualment 

MútuaTerrassa manté el màxim nivell (nivell advanced) del Global Compact Report. 

• És, per tant, d’indocumentats posar MútuaTerrassa en el mateix sac que els casos 

flagrants de corrupció que el Tramabus vol denunciar. 

• Que una organització política no comparteixi el model sanitari català vigent des de la 

restauració de la democràcia no dóna dret a fer actuacions d’escarni i llençar falses 

acusacions sense fonament a una entitat com MútuaTerrassa. 

• Lamentem profundament que des de Podem Terrassa es doni suport a aquesta 

actuació. 

 

Quant a les acusacions sobre la gestió de les llistes d’espera i la qualitat del servei de 

MútuaTerrassa volem deixar clar que: 

 

1. La gestió de llistes d’espera a la nostra entitat està marcada pel contracte que, com 

a entitat concertada, s’estableix amb el Servei Català de la Salut. En aquest sentit 

MútuaTerrassa compleix els terminis garantits i recomanats vigents establerts en 

l’ordre SLT/102/2015, per la qual s’estableixen els terminis de referència per a 

l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la 
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Salut, els quals estan monitoritzats pel propi departament. Amb l’objectiu d’abordar 

la problemàtica actual de les llistes d’espera a Catalunya el CatSalut ha anunciat un 

Pla de Xoc per a tot el territori català. 

 

2. La qualitat del servei que ofereix MútuaTerrassa ve avalada pels resultats mèdics, 

científics i acadèmics que es presenten al final de cada exercici i que situen l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa entre els 20 millors de l’Estat. Les enquestes de qualitat 

que realitza de manera periòdica el CatSalut es poden consultar públicament i situen 

MútuaTerrassa en la mitjana del territori català. 

 
 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 

93 736 50 24 

comunicacio@mutuaterrassa.cat  

www.mutuaterrassa.cat 
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