
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 24 DE

NOVEMBRE  DEL  2016  SOBRE  LA  SITUACIÓ  I  LES  MESURES  A  ADOPTAR

RESPECTE A L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Reus té un gran Hospital, no només per les seves magnífiques instal·lacions, sinó també

pel seu valuós capital humà. Tot i així, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR)

està en risc d’entrar en causa de dissolució. Aquesta és la dramàtica situació del nostre

Hospital i, després de mesos de parlar d’això, és hora ja de deixar-se de bones intencions

i  d’adoptar  mesures  contundents  que  en  cap  cas  han  de  tornar  a  recaure  sobre  els

treballadors del centre.

Aquest 2016 l’Hospital finalment no entrarà en fallida gràcies a l’aportació d’1,125 MEUR

feta per l’Ajuntament de Reus i a la transferència de dividends de 4 MEUR de GECOHSA.

No obstant això, cal destacar que es tracta d’una mesura puntual i que el pròxim 2017 no

podrà repetir-se. És a dir, l’any que ve l’Hospital pot tornar a estar en causa de dissolució.

Aquesta situació límit ve donada pel deute hipotecari que l’Hospital arrossega per la seva

construcció milionària i pels resultats negatius de la seva explotació. I aquests números es

donen  any  rere  any  des  del  2012,  tot  i  que  no  s’han  conegut  fins  ara  degut  als

maquillatges de comptabilitat i l’enginyeria financera que s’han fet.

Per tant, és evident que l’HUSJR no és sostenible amb l’actual volum d’activitat i amb

l’actual sistema de finançament (que és de pagament per alta mèdica, en comptes de

l’anterior pagament per càpita), tenint en compte que el client del 95% de l’activitat és el

CatSalut. Aquesta deficient situació econòmica fa que l’Ajuntament de Reus tingui que

injectar diners contínuament a l’Hospital i, per tant, els ciutadans de la nostra ciutat estan

finançant una activitat, la sanitària, la competència de la qual correspon a la Generalitat.

És  un fet  demostrable  que  la  Generalitat  no  contracta  a  l’Hospital  de  Reus l’activitat

suficient perquè passi a ser sostenible econòmicament, mentre que sí que l’encarrega a



empreses privades com l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Amb això, es provoca una

pèrdua de complexitat al nostre Hospital, és a dir, d’especialitats, que alhora implica una

pèrdua de professionals sanitaris, que decideixen treballar a centres amb més possibilitats

de formació, i que també comporta un risc de pèrdua de la Universitat. 

Tanmateix, quan l’Ajuntament ha demanat ajuda a la Generalitat, qui té la competència en

sanitat, l’única solució que se li ha donat és una aportació d’1,35 MEUR, que només serà

per  a  enguany,  ja  que  el  gruix  d’aquest  ajut  (750.000  euros)  correspon  a  activitat

quirúrgica que es realitzarà a Reus mentre durin les obres als quiròfans de l’Hospital Joan

XXIII de Tarragona. 

D’altra banda, des de Ciutadans estem totalment en contra del recentment anunciat Pla

Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona, que situa l’Hospital de Reus en una posició

secundària i, davant la manca d’especialitats, el relega a la categoria d’hospital comarcal.

També rebutgem aquest Pla perquè manté el conveni SISCAT (de la Xarxa Hospitalària

del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya), que dóna activitat pública

a centres privats, tot i que l’HUSJR podria acollir molta més activitat de la que actualment

té.

En definitiva, des de Ciutadans Reus defensem l’optimització dels recursos públics per

poder oferir  una carta de serveis el  més àmplia possible, sempre dins dels criteris de

sostenibilitat econòmica, amb l’objectiu de prestar la millor qualitat assistencial als nostres

conciutadans.

Per  això,  Ciutadans  Reus  considera  que  les  ciutats  de  Reus  i  Tarragona  han  d’unir

esforços i recursos i deixar de competir, per passar a col·laborar en nom de la racionalitat i

sostenibilitat del nostre sistema sanitari.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Instar a definir conjuntament entre l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la

Generalitat de Catalunya quin ha de ser el model organitzatiu, jurídic i de governança de

l'Hospital.



Segon.  Instar a la Generalitat que inclogui dins el Pla Estratègic Sanitari del Camp de

Tarragona la coordinació amb la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, amb l'objectiu que es

pugui sumar les masses crítiques d'habitants d'ambdues Regions, a l'hora de detectar les

necessitats i proveir dels serveis necessaris, amb la consegüent ampliació de pacients i,

per tant, d’activitat. Aquest Pla ha de respectar la complexitat que actualment ofereixen els

hospitals del territori, augmentant-la si fos necessari. 

Tercer. Exigir a la Generalitat que l’eix vertebrador de l’esmentat Pla sigui compartit entre

l’HUSJR i l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que la seva activitat passi a ser compartida i

complementària per tal de poder optimitzar els recursos i oferir la carta de serveis més

completa possible a la població del sud de Catalunya. La relació entre ambdós hospitals

ha de ser tan estreta que es pugui parlar d’un únic Hospital amb dues seus distintes. 

Quart.  Exigir  a la Generalitat  que no concedeixi  activitat  sanitària pagada amb diners

públics a cap centre privat mentre la puguin dur a terme els centres públics.

Cinquè. Exigir a la Generalitat que el Comitè Clínic que ha d’implementar el Pla Estratègic

Sanitari  del  Camp  de  Tarragona  estigui  format  per  professionals  del  territori  i  es

constitueixi  i  comenci  a  exercir  amb la  màxima urgència,  i  amb l’objectiu  prioritari  de

començar ja a coordinar l’activitat sanitària de la què disposa la província de Tarragona.

Reus, 24 de novembre del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


