
MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE FUTUR DE L’HOSPITAL 
COMARCAL SANT BERNABÉ

Per Esquerra Republicana un dels principals projectes estratègics de la ciutat de Berga és l’Hospital Comarcal de 
Sant Bernabé, l’ògan de govern del qual és el Patronat, on estan representats tots els grups municipals, el Consell 
Comarcal i els ciutadans.

Els estatuts actuals no preveuen que el que es parla i/o es decideix al Patronat sigui públic. No sabem, en aquest, 
sentit, com s’ha d’aplicar la llei de transparència. El que si preveuen els estatuts, en el seu article 26, és que la tutela 
i el protectorat de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé correspon a l’Ajuntament de Berga, que és la 
institució on la ciutadania és representada pels membres que ha escollit. El seu Ple és l’òrgan on es debat la política 
municipal entesa com tot allò que té a veure amb les seves preocupacions. Per tant entenem que no podem, de cap 
manera, sostraure del debat polític en aquest òrgan, una qüestió tan important com és l’hospital.

Pot ser que per alguns partits polítics representats al Patronat, el fet de tenir la responsabilitat de governar i gestionar 
l’hospital —compartida amb els altres membres del Patronat— els signifiqui una càrrega, un problema. Nosaltres 
entenem que ser titular i gestionar el centre hospitalari de la comarca suposa una oportunitat. Una oportunitat per 
tal que les decisions polítiques que afectin el seu futur no es deixin en mans de la gerència de torn i que, en cap cas, 
es prenguin fora del Berguedà, sinó que es prenguin des del Patronat. Però això, suposa assumir el seu lideratge 
polític i, per a fer-ho possible, cal elaborar i implementar un projecte de futur, que ha d’anar de la mà de la complicitat 
de la ciutadania i de tots els professionals del centre, per tal de situar a l’hospital en la millor posició possible per no 
deixar de ser el centre assistencial de referència de la comarca.

Aquest pla de futur hauria d’establir, entre d’altres, quines activitats i quins serveis són necessaris en un hospital 
comarcal, per a donar compliment a les necessitats de salut de la població; l’organització interna de l’hospital; la 
política d’aliances, que poden ser amb els diferents centres sanitaris de la ciutat, l’ICS, el centre de Salut Mental, les 
Mútues d’accidents de treball i, si es dóna el cas, amb centres sanitaris de fora de la comarca. Tot, per tal de definir 
un projecte de Salut —liderat pel Patronat— per a Berga i per extensió pel Berguedà.

Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya eleva al Ple de l’Ajuntament de Berga el següent

A C O R D: 

1. Instar al Patronat de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé que elabori, amb la participació dels 
professionals del centre i amb un termini de tres mesos, un pla estratègic de futur que defineixi els objectius 

assistencials del centre i un pla director que defineixi com s’arriba a la consecució dels objectius marcats.

No obstant això, el Ple resoldrà 

Berga, 2  de febrer de 2016 


