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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Per establir un protocol de coordinació i rendició de comptes dels representants de 

l’Ajuntament de Terrassa al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. 

APROVADA - UNANIMITAT 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; ISAAC ALBERT I 

AGUT, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment 

d’Esquerres; JAVIER GONZÁLEZ DELGADO, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans; MARIA 

SIRVENT ESCRIG, portaveu del Grup Municipal de Candidatures d’Unitat Popular, d’acord amb 

allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 

Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de ja fa molts mesos que es parla de la greu situació econòmica en la qual es troba el 

Consorci Sanitari de Terrassa (CST), arrel que es fes públic el dèficit de 5 M€ de l'any 2015, la 

previsió d'un dèficit de 8 M€ per l'any 2016 i un deute històric acumulat de 39 M€. 

Recordem que en el Consell de Govern del CST, màxim òrgan rector del CST, l’Ajuntament de 

Terrassa aporta dos representants directament, l’Alcalde Ballart que ostenta el càrrec de vice-

president i en Xavier Lleonart, a proposta del conjunt de grups de l’oposició. L’Ajuntament 

també aporta dos membres més de manera indirecta com a representants de la Fundació Sant 

Llàtzer, aquests són les regidores de l’equip de govern Maruja Rambla i Rosa Maria Ribera 

ambdues del PSC. 

En el Consell de Govern del CST del passat mes de juliol es va presentar el "Pla d’empresa” 

document que estableix un Pla de viabilitat econòmica del CST. En aquest Consell es va donar 

vistiplau per unanimitat a enviar-lo al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat per 

a la seva validació. Aquest va ser validat i aprovat en el darrer Consell de Govern del CST del 

dia 29 de novembre de 2016. El “Pla d’empresa” aprovat contempla, entre d’altres reduccions 

de despesa,  retallades en les condicions laborals dels treballadors per una quantia total de 

700mil €/any. 

Respecte aquests dos Consells de Govern cal destacar dos fets molt rellevants. El primer és que 

l’Alcalde de Terrassa que alhora és vice-president del Consell de Govern no va assistir a cap 

dels dos Consells citats i que en tots dos casos va delegar el seu vot en la regidora Maruja 

Rambla. I el segon és que les regidores Rosa Maria Ribera i Maruja Rambla, i per tant també 

l’Alcalde Ballart, van emetre un vot a favor del “Pla d’empresa presentant”, condicionat a “que 

els treballadors no resultin afectats i que els ajustaments en RRHH que consten en el Pla, 

hauran de ser prèviament consensuats i aprovats pel Comitè d’Empresa del CST. Es farà un 

seguiment perquè aquesta condició es compleixi.”  

Recordem que en el ple de l'Ajuntament de Terrassa del mes d'abril del 2016 es va aprovar una 

proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú en la que es recollia un acord que 

deia:  
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"Defensar davant la Generalitat de Catalunya, tant a dins com a fora del Consell de 

Govern del CST, que la solució a la situació que pateix el CST en cap cas implica tornar a 

retallar drets laborals o salaris dels treballadors/es del CST, que han estat prou 

malmesos durant tots aquests anys, com consta a l'exposició de motius. La solució a la 

situació del CST ha de passar per un adequat finançament de l'únic hospital públic de 

Terrassa, així com per la depuració de les responsabilitats de gestió que han portat 

al CST a la situació que està vivint." 

Segons l’anterior, i més enllà de l’absurditat de la condició expressada ja que  la negociació 

amb treballadors es farà si o si i per tant, condicionar el vot a això no té sentit, podem 

concloure que tant l’Alcalde de Terrassa com les dues representants de la FSLL i regidores de 

l’Ajuntament de Terrassa van incomplir de manera flagrant un acord de Ple al que elles 

mateixes havien votat a a favor.  

També cal que recordem que malgrat les peticions reiterades de Terrassa en Comú per a què 

l’Alcalde comparegui davant els portaveus del grups municipals per donar compte dels 

Consells de Govern del CST així com què s’estableixi un protocol de coordinació i rendició de 

comptes dels representants municipals al Consell de Govern del CST, l’equip de govern de PSC i 

CiU i l’alcalde en particular no han fet cap gest per atendre la petició. 

Pels motius expressats anteriorment, i tenint en compte els moments crítics i decisius que viu 

el CST i les conseqüències que pot tenir per al futur de la sanitat a la nostra ciutat, proposem al 

Ple els següents acords: 

ACORDS 

Primer.- L’alcalde de Terrassa, representant de l’Ajuntament al Consell de Govern del CST i 

vice-president del mateix,  es compromet a donar màxima prioritat en la seva agenda a 

l’assistència als Consells de Govern del CST, i per tant assistirà d’ara en endavant a tots els 

Consells de Govern a menys que no existeixi una raó de força major. 

Segon.- L’alcalde de Terrassa, en tant que màxim representant de la ciutat al Consell de 

Govern del CST es compromet a redactar i implementar, en un termini d’un mes, un protocol 

de coordinació i rendició de comptes del conjunt de representants, directes i indirectes, de 

l’Ajuntament de Terrassa al Consell de Govern del CST. De manera que els 4 representants 

puguin coordinar entre ells i consensuar amb el conjunt de representants dels diferents grups 

municipals els seus posicionaments amb caràcter previ als Consells de Govern, i que 

posteriorment als mateixos puguin rendir comptes del succeït. 

Tercer.- Notificar aquests acords a totes les entitats susceptibles d’estar interessades en la 

qüestió. 

 

Terrassa, 16 de desembre de 2016 

Xavier Matilla Ayala  Isaac Albert i Agut  Maria Sirvent Escrig 
Portaveu del GM TeC  Portaveu del GM ERC-MES  Portaveu del GM CUP 
 
Javier González Delgado  
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Portaveu del GM Cs 
 


