
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOTASIGNAN TS EN 

EL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 24 DE NOVEMBRE SO BRE 

SALUT 

 

EXPOSICIÓ DE  MOTIUS 

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la salut es pot definir com 

l’estat de complet  benestar físic, mental i social i, no només, com l’absència de 

malaltia. 

Aconseguir aquest objectiu no només correspon a la medicina, sinó també a la 

política, a la societat i als individus. Per això, la millora de la qualitat de vida i la 

salut de la ciutadania de Reus ha de protagonitzar les polítiques municipals que 

s’han de dur a terme de manera transversal, vinculant salut, serveis socials, 

educació, habitatge,medi ambient, esport, etc. 

La ciutat de Reus té un model de gestió sanitària pública que ha esdevingut 

referent a un ampli territori de la Catalunya Sud. Els serveis que es presten 

abasten una població molt àmplia i una important diversitat d'especialitats. Fer 

front als reptes de manteniment i impuls dels serveis de salut que es gestionen 

exigeix un compromís i una responsabilitat compartida pels grups municipals 

que composen el consistori. 

Quan ens referim a la salut a Reus, parlem de tot aquest model, el que 

anomenem Grup Salut i és més complex que l'Hospital Universitari Sant Joan 

de Reus i que el transcendeix pròpiament, però  alhora n'és el motor. Un model 

que neix amb el format que el coneixem ara el 14 d'abril de 1989. El Grup 

SAGESSA neix amb el propòsit inicial de gestionar serveis sanitaris. 

Progressivament però, supera aquesta faceta fins a convertir-se en un ens que 

vol donar una resposta àgil i d'anticipació als reptes assistencials que es 

plantegen en el nostre entorn i garantir un servei capdavanter. Un grup de 

titularitat pública format per persones compromeses a donar serveis 

d'excel·lència en els àmbits de l'atenció sanitària, social i d'acció educativa.  



A dia d'avui, una vegada consolidat el sistema assistencial i sanitari públic 

català, cal fer una revisió del model. Alguns dels recursos, centres assistencials 

o entitats han adquirit suficient entitat i personalitat pròpia, d'altres s'han de 

reorientar i en uns altres cal seguir-hi aprofundint per continuar sent pioners. La 

divisió de la regió sanitària ha de ser una oportunitat per a donar veu i respectar 

les voluntats i autonomies dels centres, sobretot en aquells casos on s'ha 

adquirit suficient personalitat pròpia. En cap cas ens hem de situar en un 

escenari de trencament de lligams, sinó de manteniment de  relacions de 

col·laboració mèdica, assistencial i de gestió o, bé, establint-ne de nous.  

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a institució al servei de la gent 

ha permès gaudir d'una assistència sanitària de proximitat per a la ciutadania al 

llarg dels seus anys d'existència. Motiu pel qual, és i ha estat molt valorat per la 

població i ha generat consens i cohesió ciutadana. Alhora, també, ha suscitat 

debat i preocupació pel seu futur i esdeveniment diari. 

Juntament a la força del valor d'identitat, cohesió i qualitat assistencial de 

proximitat, sempre ha estat voluntat dels diferents governs municipals de la 

ciutat preservar aquesta singularitat de l'hospital, reforçada pel principi de 

subsidiarietat. Un principi bàsic de la conformació de la Unió Europea que 

pregona la idea que els assumptes s'han de tractar des de el nivell 

d'administració més proper. Així, doncs, el caràcter municipal de l'Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus al servei de la Salut confegeix un valor 

estratègic que no perd vigència en l'actualitat. 

Aquest valor estratègic d'un hospital de gestió municipal, reforçat pel consens i 

cohesió que l'ha acompanyat, ha permès per la ciutat que el propi Hospital 

esdevingués un pol de creixement socioeconòmic. Per un costat, la vinculació 

universitària fruit de la implantació de la facultat de Medicina a Reus, no 

s'hagués pogut concretar sense la disponibilitat d'un Hospital de gestió 

municipal i la voluntat tossuda de les persones que ho van fer possible, 

justament, perquè n'eren conscients dels valors que es desprenien de la figura 

de l'Hospital. 

I per l'altra, el motor econòmic que representa l'Hospital Universitari Sant Joan 

de Reus, com l'empresa de Reus que gestiona un major nombre de 



treballadors i treballadores. Fet que ens obliga a tenir-ne una cura especial, 

més enllà del seu valor assistencial. 

Des de la ciutat, i els seus diferents governs municipals, no s'ha tingut mai una 

visió localista de l'Hospital. S'ha tingut una visió metropolitana de servei i pol 

d'atracció de les comarques del voltant, amb voluntat de participació en la 

construcció de la xarxa sanitària del Camp de Tarragona i de lideratge exercint 

la capitalitat sanitària. Centrant la seva acció en el posicionament estratègic, la 

recerca, l'estabilitat dels professionals i la qualitat assistencial. Amb voluntat 

d'interdependència, no de domini, ni de subjugació. Per tal de mantenir aquest 

caràcter definitori, a inicis del segle XXI, Reus i, per extensió, la Catalunya Sud 

(el territori i la Universitat) necessitava un nou impuls hospitalari. Aquest impuls 

es va concretar l’any 2005-2006 amb la redacció del primer pla funcional del 

que havia de ser el nou Hospital, inaugurat el 2010.  

El passat exercici l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha tancat els 

comptes anuals amb un desequilibri que s’ha de revertir.  En el marc de la 

comissió mixta Ajuntament-Departament de Salut s'hi està treballant 

intensament en la seva resolució i l'instrument per aconseguir l'estabilitat 

financera serà el Pla de Viabilitat que s'està redactant conjuntament amb 

l'equip professional i directiu del Centre. Un Pla que serà plurianual i, per tant, 

la solució no serà a dotze mesos vista.  

Paral·lelament a les causes econòmiques que han enterbolit la imatge de 

l'Hospital com a entitat solvent al servei de la salut de la ciutadania, s'hi han 

afegit un conjunt d'episodis lamentables, que a hores d'ara es troben en procés 

judicial per esclarir la seva magnitud i responsabilitat 

Situats a dia d'avui, els nous reptes d'atenció sanitària de la ciutat de Reus i la 

seva implicació al territori passen pel pla estratègic sanitari 2016-2020 pel 

camp de Tarragona. En aquest pla estratègic es posa de manifest que l'HUSJR 

ha de treballar conjuntament amb l'hospital Joan XXIII, des de la nostra ciutat 

s'ha de vetllar perquè aquest treball conjunt sigui en condicions d'igualtat i 

coordinació amb una visió metropolitana per tal  de garantir que en el territori 

els ciutadans puguin accedir al màxim de serveis i millorar la taxa de penetració 

que se situa en el 92% i té un recorregut de 3 punts percentuals més. 



 

Amb la intenció de recuperar el consens polític que permeti crear un espai de 

treball i de diàleg que afavoreixi l’establiment de les grans línies d’actuació amb 

l’objectiu de preservar tot el que significa l’hospital quant a posicionament 

estratègic, lideratge territorial, recerca, estabilitat dels professionals i qualitat 

assistencial i, en conseqüència, la capitalitat de la nostra ciutat en l’àmbit 

sanitari. Perseguint recobrar la cohesió ciutadana, posar en valor el fet identitari 

i de singularitat, reconèixer el valor de l'Hospital com element estratègic de 

ciutat per al seu creixement socioeconòmic i vertebració al territori, els grups 

municipals sotasignants sotmeten al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

1. Plasmar les voluntats polítiques i línies estratègiques referents a l'Hospital i a 

la sanitat pública a Reus en el marc d’un Pacte Municipal de Salut. 

 

2. En benefici de la població de la ciutat i amb la voluntat de recuperar el 

prestigi de l'HUSJR com a institució, actuar de manera conjunta i lleial a l’hora 

de defensar els interessos municipals davant d’altres institucions quan hi hagi 

en joc la atenció sanitària de la ciutat. 

 

3.  Col·laborar en la recerca del consens de les línies estratègiques que 

s'adoptin en el Pla Municipal de Salut i que en qualsevol cas han de ser causa 

d'especial atenció: 

a) Adopció de solucions que reformulin les càrregues que generen la 

situació de desequilibri econòmic. 

b) Reforçar les relacions entre l’Hospital Universitari Sant Joan i la Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, per tal 

de garantir la trajectòria docent i científica seus professionals i estudiants 



i apostar decididament per la vinculació i caràcter universitari de l'HUSJR 

i el trasllat de la facultat de Medicina al Campus de Bellissens. 

c) Definir conjuntament quin és el model assistencial i de gestió del grup 

Salut de Reus i quin paper ha de tenir el grup dins l’entorn de salut 

català, adaptat al nou mapa sanitari,  per després poder definir quin 

model organitzatiu i jurídic serà el més adequat, sempre de caràcter 

públic i basat en l’interès ciutadà. Aquest model ha de definir els serveis 

d’àmbit local així com els que es presten a d’altres municipis i 

comarques de manera que caldrà definir-ne el model de governança. 

d) Promoure la visió metropolitana del sistema sanitari a les comarques de 

Tarragona impulsant la constitució del Parc Sanitari. 

e) Vetllar perquè l'HUSJR mantingui el paper d'Hospital capçalera en el Pla 

Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona. 

 

4. Donar a la millora de la qualitat de vida i la salut de la ciutadania de Reus el 

protagonisme que li correspon en les polítiques municipals que s’han de dur a 

terme de manera transversal, vinculant salut, serveis socials, educació, 

habitatge, medi ambient, esport, etc.  

 

5. Crear el Consell Municipal de la Salut de Reus, com a eina de participació 

oberta i democràtica i punt de trobada de ciutadania, entitats i professionals 

relacionats amb la salut i la planificació d’aquesta a la ciutat. 

 

6. Impulsar el Pla Local de Salut Pública, amb identificació d’accions de millora 

factibles i objectivables. Es treballarà el concepte de Ciutat Saludable i 

s’implantarà a la nostra ciutat fent un treball transversal amb la vinculació de 

diverses regidories implicades (Salut, Benestar, Educació, Esport, etc). Aquest 

Pla es guiarà per la Llei de salut pública de Catalunya (Llei 18/2009, del 22 

d’octubre) que estableix que el Pla interdepartamental de salut pública 



(PINSAP) i la coordinació amb el Pla de salut. El Pla de Salut es farà en 

col·laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, la 

Universitat Rovira i Virgili i el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya.   

 

7. Ser referents integradors de salut, tot facilitant la coordinació entre els 

diferent proveïdors de salut de la ciutat (Grup Salut, ICS, IPM...) així com la 

coordinació dels serveis de Salut amb els de Benestar Social. Promoure la 

relació de tots ells amb el Departament de Salut de la Generalitat. 

 

8.  Promoure una acció de territori a partir d’un eix Reus-Tarragona d’estructura 

en xarxa. Amb això s’assoliria una població de referència clara d’uns 800.000 

habitants. Basat en treball en col·laboració i no en competició entre els diferents 

proveïdors del camp, tot establint aliances estratègiques entre ells. 

Aquesta concepció de xarxa territorial del camp,  serviria per a l’assistència 

sanitària així com per a la universitat i la recerca. 

 

9. Millorar el funcionament de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 

(IISPV) per tal de potenciar Reus i les nostres institucions sanitàries com a 

referència universitària en innovació i recerca aplicada. Cal treballar per 

acreditar-lo i aconseguir el reconeixement i finançament que li pertoca. 

 

10. Posar en valor que disposem d’un edifici nou que funciona com a Parc 

sanitari de la ciutat i dóna cabuda a diferents equipaments: HUSJR (majoritari 

amb més d’un 80%de l’activitat), CMQ, Banc de Sang i Teixits, 

Drogodependències, Salut Mental (Pere Mata), GINSA, URV (Facultat de 

Ciències de la Salut), SEM... 

 



11. Treballar per tal que s’implantin els Plans directors de Salut Mental i el 

Sociosanitari. 

 

12. Establir les qüestions relacionades amb la salut i els serveis sanitaris de la 

Ciutat com una acció política de consens a l’Ajuntament entre tots els grups 

polítics, per tal de preservar el seu prestigi i el dels seus professionals, vetllant 

per una gestió transparent i de retiment de comptes. 

 

13. Fer efectiva la redacció final i aprovació del Pacte Municipal de Salut en el 

termini de 3 mesos que ha de contenir, entre d'altres, els acords de la present 

Resolució . 


