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AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA D’ESTATUTS DEL CONSORCI 
SANITARI DEL GARRAF PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL CIU-
VIA 
 
El Ple de la Corporació de Sant Pere de Ribes va aprovar, en sessió ordinària del dia 
23 de setembre de 2008, en el punt 14 de l’ordre del dia, la Proposta de l’alcaldia per 
a la creació del Consorci Sanitari del Garraf i aprovació inicial dels seus estatuts. 
 
La Publicació de l’acord es va fer al DOGC núm. 5231 de 8.10.2008, i amb 
anterioritat al BOP. 
 
El Grup Municipal de CiU-ViA presenta tres al·legacions relacionades amb els 
articles següents dels esmentats estatuts: 
 
Punt 2.4 inclòs a l’article 2 d’objectius i finalitats, exposa:  

 
Per al compliment de les seves finalitats específiques, el Consorci podrà 
realitzar les següents funcions: 
2.4.1 L'adquisició, el gaudi i l'alienació de tota classe de terrenys i drets reals 
sobre aquests, per qualsevol títol, així com la seva parcel·lació i urbanització. 
2.4.2 L'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'obres 
d'edificació, millora, conservació i ampliació de centres sanitaris. 
 

Article 12  punt 1: corresponen al Consell Rector les funcions següents,  en els 
apartats: 
 

h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i 
dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu 
patrimoni. 
i) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis d'un termini 
d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 
 

Article 15:  
 
Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria simple del vot 
ponderat dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, 
sempre que aquests siguin almenys el 51% del total de vots ponderats i  hagin 
estat convocats tots degudament. 
 
15.2 Els membres del Consell Rector exerciran individualment el seu vot, el 
qual tindrà una ponderació específica dins el barem al que fa referència 
l’article 15.5 d’aquests estatuts. 
 
15.3  S'exceptuen del règim previst en l'apartat 1 d’aquest article els acords 
relatius a: l'admissió de nous membres en el Consorci, la creació 
d'organismes instrumentals i  la cessió de la gestió a d'altres entitats externes 
de les finalitats específiques assenyalades en l'article 2.2, que requeriran per a 
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la seva vàlida adopció el vot favorable dels tres quarts  del total dels vots 
ponderats dels membres del Consell en l’exercici del càrrec . 
 
15.4  Els acords de dissolució, liquidació i d’endeutament  del Consorci i 
qualssevol altres que comportin noves aportacions econòmiques o 
patrimonials així com també la modificació dels seus Estatuts, requeriran a 
més dels quòrum establert en l’apartat precedent la ratificació de les entitats 
respectives que integren el Consorci. 
 
15.5 La ponderació de vots en el Consell Rector es realitzarà d’acord amb els 
barem següents: 
a) Entitats locals: 80%  
b) Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat: 10% 
c) Fundació Privada Hospital Sant Camil: 10% 
15.6. L’assignació de vots ponderats corresponents a les entitats locals es 
distribuirà, respectivament, d’acord amb les dades relatives a de la població 
resident a cada municipi que consti al Registre Central d’Assegurats del 
Servei Català de la Salut, o mecanisme que el substitueixi, i serà objecte de 
revisió anual a resultes de la revisió que resulti de l’esmentat Registre Central 
d’Assegurats. 
 

 
CONSIDERACIONS 
 
El Grup municipal de CiU-ViA, amb representació al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, considera que la creació del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) és un 
fet positiu que ha de suposar una millor gestió i planificació sanitària de la comarca, i 
en comparteix els seus objectius. 
 
Tot i compartir els objectius en el seu conjunt, diferents raons ens porten a fer aquesta 
al·legació als estatuts presentats: 
 

• Com a grup municipal, CiU-ViA no ha tingut cap possibilitat de debatre ni 
dins els òrgans municipals, ni en cap òrgan comarcal, la proposta d’estatuts 
amb anterioritat a la presentació, amb caràcter d’urgència, al ple de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La nostra voluntat hauria estat de poder 
debatre aquesta proposta abans de l’aprovació al ple, però no en varem tenir 
oportunitat. A aquests efectes l’equip de govern es va limitar a presentar uns 
estatus ja elaborats per a la seva aprovació.  

 
• Per aquest motiu, a CIU-VIA no coneixem la raó per la qual l’Institut Català 

de la Salut (ICS) no s’incorpora al consorci que es pretén crear, malgrat que és 
aquest ens, com a proveïdor públic de serveis sanitaris, el que gestiona els 
Centres d’assistència primària de la comarca, estant entre els objectius del 
CSG la prestació de serveis d'atenció primària de la salut. La no inclusió de 
l’ICS dificulta la coordinació i integració del conjunt de serveis sanitaris que 
rep la població de la comarca. 
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• Considerem així mateix, que el servei sanitari de la comarca és insuficient i cal 
millorar-lo,  modernitzar-lo i ampliar-lo. 

 
• Considerem també, i per això presentem l’al·legació, que els acords 

d’inversions definiran aquesta estructura en un futur i que cal que aquesta 
decisió tingui el màxim consens a la comarca, amb el vot favorable d’un major 
nombre de municipis i institucions, en relació a un sistema, com el que ara 
defensen els estatuts, en el que prima el nombre d’habitants per sobre de 
qualsevol altre concepte. 

 
• El sistema ponderat de vot que es determina en el punt 15.5 aplicat a les 

característiques poblacionals de la comarca, possibilita que les decisions es 
puguin prendre de forma molt parcial, pràcticament només amb el vot dels 
representants dels municipis amb més població. Aquesta situació condueix a 
una pràcticament nul·la necessitat de consens en la presa d’acords en allò que 
afecta a inversions futures, podent primar els interessos locals en front als 
comarcals, convertint el CSG en un ens que afavoreix la població de més 
habitants en perjudici dels municipis més petits, prescindint en qualsevol cas 
de l’interès general. Així mateix el sistema de votació deix en un segon pla el 
criteri dels òrgans no municipals presents en el CSG. Creiem que la acceptació 
de l’al·legació suposarà que els acords que es prenguin siguin representatius 
poblacionalment i territorialment, i per tant més favorables a la salvaguarda de 
dit interès general, envers els particulars o locals que comporta l’actual 
redactat de l’art. 15.5 dels estatuts, i el sistema del vot ponderat que la norma 
recull.  

 
• Volem reclamar un paper del Consell Comarcal del Garraf com a òrgan de 

debat comarcal. Reclamem a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que treballi 
per la creació d’estructures dins el Consell Comarcal del Garraf, que permetin 
una discussió amb garanties de representativitat democràtica.  

 
CiU-ViA considera que per tal de garantir el màxim consens s’han d’incloure dins el 
punt 15.3, i per tant la seva aprovació ha de requerir el vot favorable dels tres quarts 
del total dels vots ponderats dels membres del Consell en l’exercici del càrrec, els 
acords que facin referència a inversions especificades en el punt 2.4 dels estatuts. 
 
Concretament considerem que han de ser aprovats per un vot del 75% aquells acords 
que es trobin dins les funcions especificades a l’article 12  en els seus punts h) i i). 
 
 
Per tot l’exposat, demanem l’aprovació de les següents 
 
AL·LEGACIONS 
 
PRIMERA.  Que el punt 15.3 dels estatuts tingui el següent redactat: 
 

15.3  S'exceptuen del règim previst en l'apartat 1 d’aquest article els acords 
relatius a: l'admissió de nous membres en el Consorci, la creació 
d'organismes instrumentals , la cessió de la gestió a d'altres entitats externes 
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de les finalitats específiques assenyalades en l'article 2.2, i els acords relatius 
a l’adquisició de bens patrimonials i de les inversions realitzades o 
gestionades pel Consorci, especificats en l’art. 2.4, en relació als punts h) i i) 
de l’art. 12 dels presents estatuts,  que requeriran per a la seva vàlida 
adopció el vot favorable dels tres quarts del total dels vots ponderats dels 
membres del Consell en l’exercici del càrrec . 

 
 
SEGONA. Que es replantegi el tema de la inclusió de l’ICS com a membre del 
Consorci Sanitari del Garraf, atès que aquest ens gestiona en l’actualitat els centres 
d’assistència primària de la nostra comarca, que  conformen una part indispensable de 
la xarxa sanitària, la més propera als ciutadans, que tenen, en tot cas, dret  que la 
gestió de la seva salut sigui duta a terme de forma integrada amb la finalitat 
d’implantar mesures que afavoreixin l’usuari, com la “història clínica compartida”, 
que eviti que el tractament de llurs malalties es converteixi en un anar i venir als 
diferents centres, i de duplicació de proves amb patiments i despeses innecessàries, 
com ara resultaria amb l’exclusió esmentada.  
 
TERCERA. Que, en el redactat del text dels estatuts, s’estableixi explícitament 
que es garanteix la continuïtat i funcionament, de totes les instal·lacions 
sanitàries actuals. Entenem que el CSG ha de servir per sumar noves estructures i 
centres, potenciant i millorant la sanitat a la comarca. Creiem que l’aprofitament, 
actualització i millora de les instal·lacions ja existents, suposen un aprofitament 
correcte de recursos econòmics públics. Reivindiquem el manteniment  de les 
instal·lacions de la Fundació Privada Hospital San Camil com a centre sanitari de 
referència a la Comarca perquè aquest centre ha estat i és un servei bàsic en 
l’estructura sanitària del Garraf. En aquest sentit volem reafirmar el caràcter comarcal 
del servei que aquestes instal·lacions i l’equip mèdic i personal sanitari que el 
gestiona, han ofert.  
 
 
 
 
 
Francesc Pérez Tenes 
Portaveu del Grup Municipal de CiU-ViA 
 
 
Sant Pere de Ribes, 6 de novembre de 2006 
 


