
Proposta de resolució per instar a l’Institut Català de la Salut que adjudiqui
la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de Terrassa.

Xavier Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa a Comú d'acord
amb  el  que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament  Orgànic  de
l'Ajuntament  de  Terrassa  presenta  la  següent  Proposta  de  Resolució  al  Ple
d'aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 20 de març de 2018,  el  Consell  de Govern del  Consorci  Sanitari  de
Terrassa (CST) aprovà la separació de la Fundació Sant Llàtzer del Consorci,
aprovada també pel patronat de la Fundació en data 23 de març de 2018, i la
proposta que l’Ajuntament de Terrassa assumís la quota de participació de la
Fundació  i  la  consegüent  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci.  L’objecte
d’aquesta  acció  és  que  la  composició  del  Consell  de  Govern  del  CST sigui
totalment pública per tal de poder esdevenir un «Mitjà propi del CatSalut-Servei
Català de la Salut» i que, en conseqüència, el  CatSalut pugui fer al  CST tots
aquells encàrrecs de gestió de serveis sanitaris que cregui oportuns, com a entitat
pròpia que serà.

El  passat  26 d’abril  de 2018 el  Ple  Municipal  de Terrassa acordà acceptar  la
separació de la Fundació Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa, en les
condicions aprovades pel Consell de Govern del CST i pel Patronat de la FSLL, i
assumir  la  quota  de  participació  al  CST  que  corresponia  a  la  FSLL;  en
conseqüència  i  amb  les  modificacions  abans  esmentades,  l’Ajuntament  de
Terrassa passaria a participar en un 40% en la titularitat del CST. També aprovà la
modificació dels Estatuts del Consorci  Sanitari  de Terrassa segons allò que ja
s’havia acordat.

Hores d’ara, la modificació dels Estatuts del CST resta únicament pendent de
l’aprovació del  Consell  Executiu  de la  Generalitat  de Catalunya perquè siguin
vigents.

El  CAP Can Roca és una històrica reivindicació de la  ciutat  de Terrassa,  per
descentralitzar,  descongestionar  i  reduir  les  ràtios  dels  CAPs de la  ciutat,  en
especial  del  CAP Rambla. L’Ajuntament de Terrassa cedí a la Generalitat de
Catalunya el solar ubicat entre els carrers Fàtima, Estatut i Isidre Nonell per a la
seva construcció l’any 2007. No va ser fins a octubre de 2017 que la Generalitat
de Catalunya adjudicà les obres de construcció. Malauradament encara no s’han
iniciat les obres.

Tanmateix, un vegada el CAP Can Roca estigui finalitzat, i esperem que sigui el
més aviat possible, el Servei Català de la Salut haurà d’adjudicar la seva gestió, i
per lògica aquesta gestió l’hauria d’encarregar al seu mitjà propi al territori, en
aquest cas el CST.

D'acord  amb  l'exposat  anteriorment,  proposem  al  Ple  d'aquest  Ajuntament
l'aprovació dels acords següents:
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ACORDS

Primer.- Instem a la Generalitat de Catalunya a pressupostar i iniciar les obres
del CAP Can Roca amb la màxima urgència possible.

Segon.- Manifestem el nostre posicionament a favor i en defensa de la sanitat
pública a Catalunya i la defensa de la gestió pública com a sistema que ha de
permetre garantir una sanitat de qualitat per a tothom i la màxima transparència
en la gestió i en el pressupost.

Tercer.-  Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a signar el més aviat
possible, mitjançant acord del seu Consell Executiu, la modificació dels estatuts
del Consorci Sanitari de Terrassa, per tal que es faci efectiva la sortida del seu
patronat de la Fundació Sant Llàtzer i que el CST passi a ser, com a entitat 100%
pública, un mitjà propi del CatSalut.

Quart.- Instem al Servei Català de la Salut a que immediatament després que el
CST esdevingui mitjà propi, li faci l’encàrrec directe de la gestió del futur CAP Can
Roca al Consorci Sanitari de Terrassa.

Terrassa 25 de gener de 2019
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