
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDAT URA D'UNITAT 

POPULAR (CUP)  PER INSTAR AL NOU GOVERN DE LA GENER ALITAT A REPRENDRE 

LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMB IT  SANITARI I LA 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LES CAIXES D’ ESTALVI   CATALANES. 

L’avançament electoral dels comicis catalans va fulminar les comissions d'investigació sobre 

les caixes d'estalvis catalanes i la gestió de la sanitat que actualment estaven en marxa al 

Parlament. 

Després de constituir-se abans de l'estiu, la comissió de sanitat va iniciar els seu treball  amb el 

nou curs polític, però l’avançament electoral  i la dissolució del Parlament anunciada el dia 25 

de setembre pel President Mas, va permetre la suspensió definitiva de la comissió 

d’investigació. 

Quan una legislatura arriba al seu final, les comissions queden automàticament dissoltes, i amb 

la nova legislatura haurien de començar de zero, ja que no es manté la seva estructura. 

Això significa que els partits que les van impulsar haurien de proposar-les i buscar una altra 

vegada els suports necessaris per crear-les, per la qual cosa un hipotètic canvi en l'aritmètica 

parlamentària deixa a l'aire que tornin a constituir-se. 

Amb l'avançament electoral, han evitat acudir a la Cambra a comparèixer davant de la comissió 

de caixes el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el seu antecessor i exvicepresident 

del Govern, Rodrigo Rato, i el president del Banc d'Espanya, Luis Linde. 

També van estar citats per a aquesta comissió el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell; el 

seu antecessor, el socialista Antoni Castells, i els expresidents del Banc d'Espanya Miguel 

Àngel Fernández Ordóñez i Jaime Caruana. 

D'altres que s'estalviarien el seu desplaçament són tots els principals exdirectius de les caixes 

d'estalvis catalanes intervingudes, entre els quals es troben l'exministre socialista Narcís Serra, 

i l'exdirector general de Caixa Catalunya i ara al capdavant de Catalunya Caixa, Adolf Todó. 

La comissió sobre la sanitat catalana,es va reunir per primera vegada el mateix dimarts 25 de 

setembre, i va decidir  sobre el pla de treball, els compareixents, el calendari i les sol·licituds de 

documentació. 



La comissió va aprovar, en concret, demanar les compareixences de 30 persones, entre les 

quals hi havia el conseller de Salut, Boi Ruiz; la seva predecessora, Marina Geli; l'expresident 

de l'Institut Català de Salut Josep Prat; el diputat de CiU i exalcalde de Lloret de Mar Xavier 

Crespo; el vicepresident del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC),Ramon Bagó; 

l'expresident del CSC i exalcalde de Reus, Josep Abelló, l’expresident del grup reusenc Innova, 

i també exalcalde de la ciutat, Lluís Miquel Pérez; i l'exdirectiu del CS, de la Corporació de 

Salut del Maresme i la Selva, i exdirector del Servei Català de la Salut (2004-2006) i presidents 

de l ‘empresa reusenca Shirota Carles Manté. Tot i  que també fou  proposat l’ actual alcalde de 

Reus, Carles Pellicer, aquest no hagués tingut que comparèixer gràcies als vots de CIU i PSC. 

Davant l’ importància d’aquestes dues comissions d’investigació. Davant el fort neguit social 

que han produït casos relacionats amb la gestió de l’àmbit sanitari o la gestió de diner públic en 

les Caixes d’Estalvi Catalanes com poden ser per exemple els casos d’INNOVA o  l’afer de les 

participacions preferents , davant l’alarma social i la presumpta corrupció que pot envoltar entre 

d’altres aquest fets. 

Per tot això el Grup Municipal de la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que adopti 

els següents: 

ACORDS: 

1- Emplaçar per escrit al  govern de la Generalitat  de Catalunya, fruit del resultat de 

les eleccions del 25-N del 2012  a reprendre la Com issió d’Investigació sobre la 

Gestió en l’Àmbit Sanitari i la Comissió d’Investig ació sobre les Caixes d’Estalvi 

Catalanes en un període màxim de 4  mesos d’ençà la  seva constitució. 

 

2- Emplaçar per escrit als Ajuntaments i Consells C omarcals que tenen participació 

en el Grup Salut d’INNOVA a traslladar el debat d’a questa proposta de resolució 

als seus respectius òrgans representatius i legisla tius a fi i efecte d’instar al 

govern de la Generalitat de Catalunya, fruit del re sultat de les eleccions del 25-N 

del 2012  a reprendre la Comissió d’Investigació so bre la Gestió en l’Àmbit 

Sanitari en un període màxim de 4  mesos d’ençà la seva constitució. 

 
 

                                                                                 Sitges, 13 de desembre de  2012  
 


