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El butlletí de la CUP Riudoms
Tota la informació de la nostra activitat dins
i fora de l’Ajuntament.
Perquè no només creiem que
les coses poden canviar, sinó
que han de canviar, des de la
candidatura d’Unitat Popular de
Riudoms animem els veïns i les
veïnes de la nostra vila a participar en el nostre projecte, que
a partir d’ara també és el vostre,
i l’obrim a totes les persones i
col·lectius que, des de l’àmbit
local, treballem per construir un
poble lliure i socialment just.
Redacció, disseny i maquetació
Assemblea local CUP Riudoms
Visita la nostra pàgina web i participa!
www.riudoms.cup.cat
Escriu-nos a
riudoms@cup.cat
facebook.com/CUPRiudoms
@CUPRiudoms
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Quin és el model de gestió sanitària del
nostre entorn?
El model de gestió públic-privat provoca que només 2.552 M€ d’un total de 8.201 M€ (pressupost del Dept. de Salut de l’any 2015) siguin transferits a l’Institut Català de la Salut. La
resta del pressupost s’externalitza a través de consorcis, fundacions i empreses.

A principis de la dècada dels 80, amb
la restauració de la Generalitat i l’inici
de l’oasi català liderat pel llavors “honorable” Jordi Pujol, la Generalitat va
adoptar un model públic-privat en la
gestió del sistema sanitari. D’aquesta
manera, diversos consorcis i empreses es van desenvolupar i van anar
conquerint poc a poc tot el territori.
Quan la Generalitat va haver de decidir
qui gestionaria el CAP de Riudoms,
l’encàrrec va passar a mans del grup
SAGESSA, una empresa pública controlada majoritàriament per l’Ajuntament de Reus, i que conformava un
conglomerat d’empreses i fundacions
que constituïen la vessant sanitària
del hòlding INNOVA.
Així, el 15 de maig de 1995 entrava en
funcionament l’Àrea Bàsica de Salut
de Riudoms, sent la segona ABS que
gestionava SAGESSA i que donava
servei a un total de 8.863 usuaris de
la sanitat pública mentre que ara en
dóna a prop de 12.000. L’any 2011 es
va renovar el contracte de col·laboració entre el CATSalut i la Fundació
SAGESSA Salut, fins a l’any 2021.
Més endavant, l’any 2013, es va
posar en funcionament l’ampliació
del Centre d’Assistència Primària de
Riudoms, on actualment es presten els
serveis de Medicina General, Pediatria i llevadora, i Urgències, a través
de l’Institut Català de la Salut (ICS). A
més, s’ofereixen serveis d’especialitat
a través de SAGESSA on l’usuari ha de

pagar si vol ser atès, com per exemple; Podologia, Psicologia, Treballadora Social, Dietètica, Odontologia, i
Cirurgia maxil·lofacial. Aquest model,
que des de la CUP rebutgem, genera
un sistema de “triple llista d’espera”
on l’atenció especialitzada als usuaris
és més o menys ràpida segons si el
pacient paga pel servei o no, és a dir,
segons criteris econòmics.
A les darreres setmanes, durant la
celebració del consell d’administració
de l’Hospital de Sant Joan de Reus on

El model públic-privat genera
desigualtat entre els usuaris ja
que fomenta un sistema de
“triple llista d’espera”
es van donar més detalls sobre el procés de creació d’un nou Consorci entre
la Generalitat i l’Ajuntament de Reus
(en parlem a les pàgines següents).
També es va manifestar que probablement aquest consorci també assumirà
la gestió sanitària primària. A priori,
aquest fet no hauria de suposar cap
canvi en el funcionament del dia a dia
per als usuaris de l’ABS Riudoms; tot
i així caldrà estar atents a l’avenç de
la situació i als possibles canvis en el
model de gestió que es proposin, així
com el manteniment de les condicions
laborals dels treballadors de la Fundació SAGESSA Salut ja que en aquesta
casuística la plantilla seria subrogada
al nou Consorci.

CATSalut, com no té
prou diners, dóna
l’ordre a l’Ajuntament
de Reus de construir
el nou Hospital.

L’Ajuntament assumeix
la inversió, i a través
d’INNOVA demana un
crèdit bancari per
construir-lo.

INNOVA imposa un lloguer a
l’Hospital Sant Joan de Reus per
poder tornar el crèdit que havia
demanat. A causa d’aquest lloguer, l’Hospital entra en dèficit.

Un nou pedaç per a un
Hospital que s’enfonsa

El CATSalut vol crear un Consorci que pagui a INNOVA el cost
del lloguer de l’Hospital. Així INNOVA tornarà el crèdit per
construir l’Hospital (que l’hi havia demanat l’Ajuntament) ja
que el CATSalut no tenia diners per fer-ho.

Procés que es va seguir per a la construcció del nou l’Hospital de Reus,
causa principal sobre com s’ha generat el deute econòmic de l’Hospital

pèrdues econòmiques i l’exercici 2016
va tancar amb un dèficit de 8,5 milions
d’euros. Un dèficit que hagués pogut
ser encara major tenint en compte que
l’empresa va agafar 4 milions d’euros
de les reserves de l’Hospital de Móra
(també propietat de l’Ajuntament de
Reus) i que va rebre una transferència
de capital del propi Ajuntament de
Reus.

Els usuaris de la sanitat pública tenim un servei sanitari retallat, amb professionals en condicions laborals més precàries que cada dia assumeixen més
feina. D’altra banda, ens trobem davant d’un sistema sanitari classista, en el
qual existeixen diferències entre els usuaris (triple llista d’espera) segons si
tens, o no, contractada una mútua.

Fem memòria...
Mitjans dels anys 80, l’Hospital Sant
Joan de Reus, que l’Ajuntament de
Reus havia heretat d’una ordre religiosa, era una llosa per a les arques
municipals. El llavors alcalde socialista Josep Abelló va encarregar a un
enginyer naval anomenat Josep Prat
Domènech la creació de l’empresa
Hospital Sant Joan de Reus SAM, que
esdevindria la primera peça del gran
trencaclosques anomenat hòlding
INNOVA.
Anys més tard, la Generalitat va
decidir que l’Hospital de Sant Joan
de Reus, ubicat al carrer Sant Joan,
s’havia quedat petit i que calia construir-ne un de nou per donar servei a
tota la ciutadania que ho necessitava.
Any 2010, la Consellera Marina Geli,
l’alcalde Lluís Miquel Pérez i el director general d’INNOVA (i president de
l’Institut Català de la Salut), Josep Prat
Domènech, inauguraven el nou Hospital Sant Joan de Reus, el que havia de
ser la joia de la corona del Tecnoparc,

un centre de recerca d’alt nivell en
matèria de tecnologia aplicada a la
salut, als aliments, a la seguretat, etc.

On som ara?
Any 2017, l’Hospital de Sant Joan de
Reus ha entrat dos cops “en causa
de dissolució” a causa de les seves

Davant d’aquesta situació, la Generalitat (que és qui hauria d’haver
pagat la construcció del nou Hospital
des d’un bon principi) ha proposat a
l’Ajuntament de Reus la creació d’un
nou Consorci per gestionar l’Hospital. En aquest, la Generalitat tindrà la
majoria de les accions, i per tant, serà
qui podrà prendre les decisions. I, en
compensació, la Generalitat pagarà

dos models de gestió
CUP

Ajuntament de Reus

Proposta

Traspassar l’Hospital
a l’Institut Català de la Salut

Fer un consorci entre
l’Ajuntament i la Generalitat

Qui se’n fa
càrrec

Gestió exclusiva de la
Generalitat

La Generalitat pren les decisions, però s’assumeixen les
despeses conjuntament

Treballadores

Passen a ser treballadores
públiques, per tant es milloren
les condicions laborals

Continuen sent treballadores
externes. Poden perdre drets
laborals pel conveni SISCAT

Usuàries

Suposa l’existència d’una
llista d’espera única

Suposa mantenir el sistema de
“triple llista d’espera”

Mitjana de dies d’espera
per visites (dades del 2016)
Especialitat

Hospital Sant Joan
CATSalut

Centre MQ Reus
Mútua

434
75
84
41
245
117
316
69
113
376

20
48
11
20
25
25
29
8
17
26

Al·lèrgies
Cardiologia
Clínica del dolor
Cirurgia general
Dermatologia
Digestiu
Neurologia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Urologia

Comparativa de la mitjana dels dies d’espera per a la primera visita a
l’Hospital de Reus (Consell d’Administració del Grup Salut, dades del 2016)

Durant els darrers anys, i coincidint amb la crisi i
les retallades pressupostàries, els treballadors i
treballadores s’han hagut de retallar el sou i
perdre drets laborals en diverses ocasions

cada any la quantitat corresponent al
“lloguer” que l’Hospital ha de pagar a
INNOVA (ara s’anomena Reus Serveis
Municipals).
Un cop més, els pedaços per evitar
que l’Hospital s’enfonsi són això:
pedaços. La creació del Consorci és
una nova fugida endavant que no resol
la situació de dèficit de l’Hospital.
Per molt que la Generalitat pagui els
diners que necessita l’Hospital per poder tornar a Reus Serveis Municipals
el crèdit bancari que es va generar
per construir el nou hospital, com s’ho
farà el mateix Hospital en el dia a dia
per tal de suportar el manteniment
d’aquest edifici tan faraònic?

La triple llista d’espera dins d’un
sistema sanitari privatitzat
Actualment al sistema sanitari existeix
un sistema de triple llista d’espera. En
primer lloc, tenim els usuaris “normals i corrents” que paguen els seus
impostos per rebre l’atenció sanitària
a través del sistema públic. En segon
lloc tenim els usuaris que (addicionalment) tenen contractada una mútua.
En tercer lloc aquells que paguen la
totalitat del cost del servei sanitari de
la seva butxaca per conveniència o
necessitat personal.

Els primers han de suportar un temps
d’espera més llarg degut a que els
segons i els tercers tenen preferència
a l’hora de rebre atenció sanitària perquè “paguen aquest servei”. D’aquesta
manera, es fomenta un sistema classista on la qualitat de l’atenció sanitària depèn dels recursos econòmics.
En els darrers anys, la privatització i
precarització de la sanitat pública s’ha
accentuat, ja sigui per l’increment de
l’activitat privada en centres públics, o
bé per l’augment del nombre d’usuaris
que s’han fet d’una mútua davant la
impotència que senten quan els fan
esperar per ser visitats i operats. Les
retallades efectuades ens els darrers
anys han estat claus per tendir cap
aquest model, molt nociu pel sistema
de salut públic.

I, mentre no arriba el Consorci, què?
L’Hospital va encarregar un informe
per reduir despeses que permetin
continuar prestant l’activitat sanitària.
L’informe l’ha elaborat Antares, especialista en tractar la sanitat com si
fos una empresa més. Tant se val que
parlem del treball, la salut i la vida de
la gent. L’únic que importa són si els
números són negres o vermells.

Més retallades?
Entre les diferents propostes que
planteja Antares, i que la direcció
de l’Hospital ja ha dit que executarà, destaquen:

uuAssistencial
ll El tancament de 41 llits, mitjançant la reducció de l’estada
dels pacients.
ll Reduir la despesa en 175.000€
a drogodependències i eliminar-hi 3,5 llocs de treball.
ll Tancament del servei de Medicina de l’Esport.
ll Reduir en 152.000€ en la despesa en pròtesis, sense donar
servei a aquelles pacients que
necessiten unes pròtesis que
resulten “massa cares”.
ll Limitar proves de radiologia i
laboratori.

uuLaboral
ll Eliminar 16 llocs de treball, 6
dels quals del servei d’Urgències.
ll Eliminar retribucions a les
treballadores com ara el nombre de guàrdies mèdiques o la
retribució de descans d’urgències.
ll Possible renegociació del
conveni laboral amb les treballadores per acostar-se al
conveni SISCAT (menys sous i
menys drets).

La CUP a l’Ajuntament
Tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades
per la CUP Riudoms al Ple municipal del passat 18 de maig del 2017

Volem destacar els tres punts que,
al nostre entendre, van ser els més
rellevants durant el passat ple ordinari del mes de maig, i que van ser
aprovats amb l’abstenció de la CUP. El
primer fa referència a l’aprovació del
“Conveni del personal laboral i el pacte
de millores per al personal funcionari”
la vigència del qual estava esgotada.
En aquest cas, tot i sabent de la recent
creació de noves seccions sindicals
dins el propi Ajuntament, el govern
es va negar a notificar aquest acord
a la resta de sindicats amb representació dins la funció pública, cosa que
havíem demanat des de la CUP.
Els altres dos punts van ser, d’una
banda, l’aprovació de les modificacions a les “Bases reguladores de

les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges antics”, i de l’altra,
l’aprovació de les modificacions de
l’ “Ordenança Fiscal reguladora de
la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic durant la celebració de la Fira de
l’Avellana”. Des de la CUP, un cop més,
volem denunciar i posar de manifest
la manca de voluntat política del govern del PDeCAT per tractar i debatre
amb major profunditat i més temps el
seu contingut amb la resta de grups
de l’oposició, atès el poc temps del
que disposem des que se’ns facilita
la documentació. Aquest fet perjudica
greument el debat i la discussió política i, a més, suposa un impediment per
a les aportacions dels grups i regidors
de l’oposició.

Tens algun dubte o necessitat?

Contacta amb els
regidors!

Pere Campíñez

Roser Torres

pcampinez@riudoms.cat

rtorres@riudoms.cat

Acompanya’ns al pròxim Ple!
La convocatòria del pròxim Ple municipal
ordinari és el 20 de juliol a les 19h

Precs i preguntes
uu FESTES

uu COMERÇ LOCAL

Quants inscrits hi ha hagut a les noves propostes per
la festa major?

Qui forma part de la Taula de comerç? Els seus acords
són vinculants?

Per què alguns actes organitzats per entitats no apareixen a la postal de festes?

Quina previsió i calendari hi ha per desenvolupar les
accions del Pla de Comerç?

Demanem que els partits polítics no participin de la
diada de sant Jordi.

Quines accions, de caràcter comercial, es preveuen per
la propera Fira?

uu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

uu SERVEIS PÚBLICS

Existeix algun treballador municipal que atengui
aquestes consultes a l’Arxiu Històric Municipal? Existeix algun catàleg/inventari amb tots els materials i
fons que alberga/custodia?

Demanem informació de les actuacions de la brigada,
aprofitant la convocatòria de la comissió informativa
d’urbanisme

Es rep algun ajut o subvenció d’altres administracions
destinat a l’Arxiu?

Demanem la neteja de l’entorn del camp de futbol vell
i skate parc
uu INFORMACIÓ MUNICIPAL

uu FUNDACIÓ GAUDÍ
Quins dies ha estat oberta al públic la Casa Museu
durant el 2017?

Per què es fa la contractació d’un nou disseny del Butlletí d’Informació Municipal?
Demanem que des del govern s’informi a tots els grups
municipals, de forma prèvia, de tots els actes previstos
de celebrar, especialment en aquells on l’Ajuntament hi
col·labora o hi participa

