MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR DE REUS (CUP) EN RELACIÓ AL DEFÍCIT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN
DE REUS DE L’EXERCICI 2015
Aquests darrers anys han estat i són crucials per garantir els nostres drets i, per tant, també els
serveis públics, especialment la sanitat. Tot i que no ve de nou: els teòrics de la privatització
dels serveis públics –i la sanitat- començaren la seva tasca als anys 80 i 90; ara, amb l excusa de
la crisi que ells han provocat, i amb les darreres mesures aplicades pel Conseller Boi Ruiz al
final del seu mandat al capdavant de la conselleria, han consolidat una autèntica estratègia per
a desmantellar la sanitat pública, per embolicar-la a trossets i per regalar-la al sector privat.
Uns exemples clars són l enfonsament de l Hospital Universitari St.Joan de Reus, en detriment
de millors condicions per a centres privats com l hospital de St.Tecla de Tarragona, hospital
que, a través d una fundació, va fer negoci de la sanitat,fins i tot a Argentina, on el poble
després de múltiples manifestacions va aconseguir foragitar-los com autèntics gestors i
presumptes delinqüents.
Aquí a Catalunya, el mateix Boi Ruiz, va defensar amb el mateix èmfasi el seu sistema sanitari
privatitzador com la figura del Sr.Prat al capdavant dels càrrecs que ocupava. Tots i totes
sabem en quina situació es trobem ara aquest dos senyors, un afrontant imputacions per
múltiples presumptes delictes i l altre sense cap tipus de reprovació pública i amb el vist i plau
de la gestió realitzada per part del govern municipal anterior de CIU i PP.
La manca de control per part de les institucions, el sistema gerencial i la gestió privada, entre
d altres, sumat a l externalització dels serveis no assistencials per part de l ICS, han generat
grans negocis privats al llarg d aquestes dècades i han propiciat que molts hagin fet de la
sanitat el seu benefici. I, ara, aquests interessos privats, pretenen convertir el sistema sanitari
(el gran pastís del sistema públic) en el seu negoci privat, ja sigui a través de mútues o
d empreses proveïdores de serveis, ja sigui delinquint directament.
Com sempre, la ciutadania amb els nostres impostos paguem la inversió i els concerts públicoprivats, i ells es queden amb els beneficis. Uns beneficis que estan per sobre de la qualitat del
servei que rebem i dels drets de les treballadores.
A Reus, concretament a l HUSJR l exercici 2015 s ha tancat amb un dèficit de gairebé 3 milions
d euros. Davant d aquesta situació representants de l àrea gerencial, jurídica i mèdica
esgrimeixen diferents motius que han propiciat aquest dèficit, entre ells: un nou finançament
del CatSalut i la regularització interna de transaccions de capital entre empreses vinculades del
grup SAGESSA.
Davant d aquesta situació, hem vist que la conselleria representada fins fa poc pel Sr. Boi Ruiz
no ha estat sempre disposada a atendre les demandes realitzades pel seu gerent, el
Sr.Colomer, en nom del Consell d administració de l HUSJR per evitar situacions com les que
acabem de referenciar.

Atès que el plenari de l ajuntament de Reus el gener del 2014 no va acceptar realitzar un ple
extraordinari per parlar de la situació de la sanitat pública a Reus.
Atès que la presidenta del Grup Salut, finalment no ha convidat als portaveus dels Grups
municipals a la reunió amb l actual Conseller de Salut, el Sr. Comin.
Atès que en les diferents mesures que es pretenen aplicar per reequilibrar els ingressos i les
despeses es contempla la possibilitat de reduir o perdre diferents àmbits assistencials de
l HUSJR sota un nou pla d ajust.
Atès que davant la gestió heretada, consentida i aprovada pels diferents governs municipals
no complia amb la legislació vigent cal exigir responsabilitats a totes les que han permès dita
gestió i han fet de la gestió de la sanitat un autèntic desgavell (tal com afirma el Jutge que
instrueix diferents peces relacionades amb l HUSJR) o un negoci, però sobretot, cal unir-se per
salvar el que ens ha costat tantes dècades de lluita aconseguir, i posar les bases d un nou
model públic, universal i de qualitat que ens garanteixi l accés a la sanitat a totes, més enllà del
nostre lloc d origen o dels diners que tinguem.

És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d Unitat Popular de Reus
proposa al Ple l adopció del següent ACORDS:
1. Reprovar la gestió de Boi Ruiz al capdavant de la Conselleria de Salut pels greuges
provocats a l HUSJR i a la ciutat de Reus i fer arribar aquesta reprovació al President de
la Generalitat i Conseller de salut, Sr. Comin.
2. Encarregar a l equip de gerència i a l àrea jurídica de l HUSJR un informe avalat per
l interventor i el secretari de l Ajuntament de Reus on es detalli de forma clara i
entenedora els factors que han provocat el dèficit i les principals regularitzacions
fiscals, laborals i contractuals (quantificades econòmicament)que han fet rebaixar el
patrimoni net de l empresa i les seves reserves de capital voluntari. Aquest informe es
realitzarà en el període màxim de dos mesos i se n donarà compte al ple de
l Ajuntament de Reus.
3. Un cop presentat el citat informe en el transcurs d un ple ordinari de l Ajuntament
de Reus, el plenari sotmetrà a votació prendre totes les mesures legals
oportunes(administratives, judicials, civils,polítiques, etc) per reclamar a qui
correspongui la responsabilitat de la presumpta mala gestió i altres aspectes
relacionats amb l estat econòmic de l HUSJR.
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