
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE BERGA SOBRE LA 
CELEBRACIÓ D'UNA CONSULTA POPULAR PER VIA DE REFERÈNDUM 

D'ÀMBIT MUNICIPAL D'INICIATIVA INSTITUCIONAL SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL 

COMARCAL DE SANT BERNABÉ DE BERGA EN UNA FUNDACIÓ 
PRIVADA

El  proppassat  4  de  juny,  a  la  reunió  de  la  junta  del  Patronat  Municipal  de  l'Hospital 
Comarcal de Sant Bernabé s'hi va aprovar l'inici del tràmit per convertir el mencionat Patronat en 
una fundació privada. A grans trets aquest fet també convertirà l'òrgan de govern de l'hospital, 
l'actual Junta del Patronat en la que hi ha una majoria de representants d'ens públics, en la junta 
d'una fundació a la que s'haurà de donar entrada a una majoria de persones, físiques o jurídiques, 
privades en la condició de patrons de la fundació. La única condició per a accedir a la qualitat de 
patró d'aquesta fundació, i tindre per tant veu i vot a la seva junta, serà la simple voluntat de ser-hi 
i que la resta de patrons ho acceptin.

A dia d'avui és un fet poc qüestionable que l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé, amb més 
de 300 treballadors, constitueix per si mateix un important pol d'activitat econòmica per a la Ciutat. 
L'Hospital,  a  més,  contribueix  decisivament  a  la  cohesió  territorial  de  la  comarca,  que en un 
context d'envelliment demogràfic, necessita més que mai d'un servei hospitalari de qualitat per a 
evitar-ne el despoblament.

Per altra banda la Llei 4/2010 del 17 de març, que malgrat haver sofert també en la major 
part del seu articulat l'atac indiscriminat a què el Tribunal Constitucional de la metròpoli espanyola 
infligeix sistemàticament a la pràctica totalitat  de l'ordenament jurídic català,  atorga a aquesta 
corporació la potestat d'organitzar consultes populars per via referèndum sobre els assumptes de 
la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin de transcendència especial per 
als interessos dels veïns. 

D'aquesta forma, la consulta popular per la via del referèndum es constitueix en una eina 
bàsica per a fomentar la participació democràtica del conjunt de la població en la presa de les 
decisions més transcendentals que puguin afectar llurs vides, comportant a més el major grau de 
legitimització possible a la decisió presa. 

Així doncs, atès que l'Hospital és orgànicament responsabilitat de l'Ajuntament de Berga i 
que per tant les decisions que la Corporació pugui prendre al respecte són de gran transcendència 
per al conjunt de la població de Berga i del Berguedà.

Donat que és molt convenient la modificació de l'actual vincle directe de l'Ajuntament amb 
l'Hospital,  ja  que  són  dos  ens  que  tenen  activitats  completament  diferents  i  per  a  res 
complementàries, i que per tant no obtenen cap guany d'aquesta vinculació mentre que si que la 
mateixa origina el risc que pel tamany dels dos ens, les finances de l'un poden causar greus 
perjudicis i disfuncions en les de l'altre.

Atès que el canvi proposat en la naturalesa jurídica de l'hospital, que no és altre que la 
seva conversió en fundació privada, comportaria la definitiva pèrdua del control públic de la gestió 
del mateix.

Donat que existeix l'alternativa a la conversió en fundació privada que és la seva conversió 
en un consorci de gestió pública, que no comporta la pèrdua definitiva de control públic sobre la 
gestió  de  l'hospital  i  que  per  contra  també  permet  la  necessària  desvinculació  orgànica  de 
l'Hospital i de l'Ajuntament.



Vist  doncs tot  lo  anteriorment  exposat  es proposa al  Ple de la  Corporació l'adopció al 
respecte dels següents

ACORDS:

1.Iniciar la proposta per a la organització d'una consulta popular per via de referèndum d'àmbit 
municipal, per tal que les berguedanes i els berguedans puguin pronunciar-se democràticament 
sobre si prefereixen la conversió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé en una fundació privada o 
que, per contra, es mantingui sota control públic.

2.Sotmetre la iniciativa de la consulta popular a votació a la propera sessió ordinària del Ple de la 
Corporació.

3.Celebrar la consulta popular abans del 07 d'octubre del 2013.

Anna Maria Guijarro i Casas Oriol Camps i Cervera Francesc Ribera i Toneu


