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9.2. Moció presentada per Fem Poble-ECG per eliminar l’aparcament privat de l’Hospital
Sant Camil.
A l'Hospital Comarcal de Sant Camil, en novembre de 2008 es va signar el contracte que va
permetre la construcció d'un pàrquing de pagament, gestionat per l'empresa municipal de
Vilanova i la Geltrú VNG Aparcaments a través de la marca Estaziona. El servei privatitzat va
començar a funcionar el 2010 i actualment el preu per aparcar és de 2,7 € l'hora, deixant de
banda les bonificacions i el servei d'urgències, que té un preu reduït. Les persones que
treballen al centre també han de pagar una quota si volen disposar d'aparcament.
Els terrenys explotats són propietat de la Orden de los Ministros de los Enfermos i es van cedir
a la Fundació Privada Hospital Residencia Sant Camil (en endavant, FPHRSC) per establir la
concessió de l'estacionament. En el mes de desembre de 2008, la concessió va modificar-se
per tal d'aplicar un acord que es va produir en aquell moment on " tots els contractes i convenis
vigents entre la Fundació i terceres persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
incloent-hi els contractes laborals i mercantils" se subroguen a l'entitat pública del Consorci
Sanitari del Garraf (CSG). Tanmateix, la concessió modificada no esta publicada en cap portal
de transparència ni del CSG ni de !'empresa VNG Aparcaments.
Des del passat 30 d'octubre de 2018, el Parlament Balear va aprovar la Llei 11/2018, inspirada
en el principi constitucional d'igualtat en les condicions d'accés als hospitals públics en funció
de la zona de residencia. Amb 48 vots a favor, dos en contra i una abstenció, es posava fi a la
privacitat dels aparcaments dels dos hospitals públics de les illes. Des de gener de 2019,
tots dos centres estan aplicant el canvi i totes les seves places han passat a ser gratuïtes.
Aquests aparcaments es gestionaven mitjançant la gestió d'obra pública, que es van licitar i
adjudicar per la seva construcció de cada centre a empreses privades. En el cas d'un dels
centres, el de Son Espases, els treballadors disposaven prèviament de places d'aparcament
gratuïtes.
El cas que planteja aquesta moció esta exposant una situació similar a la dels hospitals que el
Parlament Balear ha revertit. L'Hospital Sant Camil és un centre comarcal integrat al Sistema
Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) que té un aparcament de
pagament fins i tot pera les persones que hi treballen. Per arribar, s'ha de travessar la carretera
W-2113. El carrer urbà més proper es troba a entre 550 m i 600, per arribar a Puigmoltó o
Ribes. Tanmateix, els veïns i veïnes de Les Roquetes o municipis com Sitges, Cubelles,
Olivella han de recórrer almenys entre 6 i 9 km per accedir-hi. Per tant, també esta afectant el
principi constitucional d'igualtat en les condicions d'accés.
A més a més, és destacable senyalar que Estaziona mai ha aconseguit beneficis en aquesta
zona. En 1O anys I acumula en el seu resultat d'exercici -1.575.958'35 €. Entre les seves
majors despeses, inclou el pagament d'un cànon anual a l'entitat privada FPHRSC que en el
2029 hauria d'arribar als 3.306.595,42 €, segons el contracte. També es pot saber a través
de la sol·licitud d'accés a informació pública, la quantia d'ingressos privats que la Fundació ha
aportat a l'entitat pública del CSG. Concretament: 2.242 € per pagar uns vinils a la planta de
pediatria, l'any 2011; el pagament mensual de 270 € per pagar el servei de comptabilitat del
consorci, des de 2013; i la contractació d'un professional per realitzar sessions de
musicoteràpia, des de 2017.
La creació de l'aparcament de pagament de la FPHRSC deriva de la necessitat de millorar els
problemes de seguretat a la zona i garantir les zones d’ambulància. Ara mateix, aquestes
necessitats ja estan resoltes: el terreny esta asfaltat, la zona esta il·luminada... Tot i això potser
cal prendre mesures preventives per garantir el bon funcionament de l'aparcament un cop sigui
gratuït.
Segons el contracte entre la FPHRSC i VNG Aparcaments, signat el novembre de 2008, per
rescindir el contracte només cal "la voluntat de qualsevol de les parts, sempre i quan es
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comuniqui amb un preavís de sis mesos a la data efectiva de la rescissió". No cal arribar a
pagar el cànon establert fins a 2029 a la FPHRSC. En el cas que la voluntat fos unilateral de la
Fundació, aquesta hauria d'indemnitzar !'empresa d'aparcament l'amortització pendent. L'any
passat, la xifra pendent per amortitzar podria ser de 430.865,63 € si es complien les condicions
de pagament que es preveien.
Amb tot l'exposat, demanem als diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes que es posicionin favorablement als següents ACORDS:
PRIMER. Exigir a les entitats públiques implicades que es publiqui als seus portals de
transparència la relació contractual entre !'empresa VNG Aparcaments, la Fundació Hospital
Residencia Sant Camil i el Consorci Sanitari del Garraf (ara fusionat dins el Consorci Sanitari
de l'Alt Penedès i Garraf).
SEGON. Impulsar que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf rescindeixi del contracte
vinculat amb l'empresa municipal de Vilanova VNG Aparcaments i la Fundació Privada Hospital
Residencia Sant Camil per tal d'impulsar la gratuïtat de l'estacionament. Si cal, valorar
l'expropiació deis terrenys a la Orden de los Ministros de los Enfermos.
TERCER. Prendre mesures preventives per garantir el bon funcionament de l'aparcament un
cop sigui gratuït.
QUART. Impulsar el debat al Parlament de la. Generalitat sobre la gratuïtat dels aparcaments
en els hospitals públics o integrats al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya
(SISCAT) tal com s'hi ha produït al Parlament Balear.
CINQUE. Traslladar aquests acords als diferents Ajuntaments del Garraf i l'Alt Penedès, al
Departament de Salut de Catalunya, als diferents partits representants al Parlament de
Catalunya i al Govern de la Generalitat.
El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda argumenta la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.
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