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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/04/2022 REFERENT
A ACTIVAR I RECUPERAR ELS CENTRES DE SALUT I SOCIALS PÚBLICS QUE S’HAN ATURAT EN ELS ÚLTIMS ANYS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
Núm. 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
La pandèmia ha estat l’excusa perfecte d’aquest govern per paralitzar, deixar en l’oblit i cancel•lar projectes que
són molt importants per la ciutat, però també per intentar tancar espais i serveis que són imprescindibles per als
reusencs i reusenques. Aquest ha estat el cas del dispensari del barri Gaudí, el qual es va tancar per l’estat
d’alarma declarat per l’alt risc de transmissió de la Covid-19 l’any 2020 i que, dos anys després, encara no s’ha
reobert, tot i el servei essencial que oferia al barri. A més, recentment hem conegut que la Generalitat està
estudiant les necessitats de salut del barri Gaudí respecte a aquest consultori, un estudi que trobem
completament innecessari per justificar la reobertura, ja que el consultori cobreix les necessitats sanitàries
d’aquest barri reusenc en el qual viuen unes 3.800 persones. En tot cas, aquest estudi ha de servir per
dimensionar i situar un nou CAP en aquest barri. Ara, tots aquells que necessiten atenció mèdica s’han de
desplaçar fins al CAP Llibertat i els veïns i veïnes d’edat més avançada sovint deixen de banda anar al metge
perquè no tenen ningú proper que els pugui acostar ni un servei de bus adequat. Aquesta situació és
completament impensable en un
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municipi com Reus, que ha de tenir uns serveis bàsics de primera en tota la ciutat i no només al centre.
En aquesta línia, també és important assenyalar que la Generalitat i el govern de Reus estan endarrerint el
desdoblament del CAP Sant Pere des de l’any 2014, quan es va fixar en els pressupostos de la Generalitat, però
no es va calendaritzar i, per tant, es va perdre aquesta partida pressupostària, quedant en un calaix del qual
encara no s’ha rescatat. En el període electoral del 2019 va tornar a sortir a la llum el projecte que, inicialment,
havia d’anar a l’antic hospital, però que el 2019, a petició d’Esquerra, seria de construcció nova en un solar del
barri. Tot i les diverses propostes, el resultat segueix sent el mateix que el del 2014, un projecte de desdoblament
sense materialitzar-se i un govern que no consta que lluiti de forma efectiva per dotar a la ciutat d’aquest nou
CAP. A sobre, a l’antic hospital s’hi ha derivat el CMQ, en el qual, tot i no pagar lloguer, des de l’Ajuntament ens
toca pagar més de 2 milions d’euros de dèficit, i bona part de culpa la té el fet de tenir dues instal•lacions obertes,
ja que encara no s’ha fet el trasllat al 100% i que, a més, encara haurem de pagar la instal•lació del carrer Guadí
fins acomplir els 10 anys. Una negociació molt perjudicial pel CMQ. I sort que tenim una gerent que va ocupar el
càrrec d’urgència per fer que el CMQ no sigui deficitari. Hem perdut una oportunitat magnífica per tenir un CAP
Sant Pere de primera qualitat a l’antic hospital, i al seu lloc tenim un CMQ que any rere any ens costa diners per la
nefasta gestió que se’n fa des de la remodelació sanitària que va imposar el CatSalut i, a sobre, un CAP Sant Pere
saturat i amb el projecte de desdoblament completament abandonat.
Finalment, el tercer equipament en Atenció Social establert als barris que també s’ha de potenciar és la residència
Horts de Miró on, segons va anunciar la Generalitat als mitjans de comunicació, a finals del passat mes s’ha deixat
d’utilitzar la quarta planta per a malalts de Covid. Atès que ara s’ha de trobar buida, demanem que s’agilitzin els
tràmits per a tornar-la a obrir i poder oferir les places a aquelles persones que no poden estar a casa seva i
necessiten una atenció sanitària permanent. El que no es pot permetre Reus és que la residència, inaugurada el
2019, estigui un altre any sense funcionar al 100%, tal com es pretén des de la Generalitat, on, igual que amb el
dispensari del barri Gaudí, també volen fer un estudi sobre les seves necessitats. Cal recordar que des del PSC fa
anys que insistim en l’obertura total de la residència CAPI Horts de Miró, amb una moció presentada l’any 2018
per a la seva inauguració immediata i el juliol del 2019, novament per instar a la seva obertura, que, encara que
parcialment, es va acabar produint. Ara, tres anys més tard, seguim demanant que el centre sanitari estigui al
100% del seu funcionament, perquè la demanda de places en residències no disminueix i el que no podem fer és
limitar a la ciutadania d’un servei públic com aquest, obligant-los, a aquells que s’ho poden permetre, a fer cap a
residències privades.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem que el ple aprovi els següents acords:
PRIMER. Instar a la Generalitat a reobrir el dispensari del barri Gaudí enguany donada la seva importància per als
residents de la zona i a incloure l’emplaçament d’un nou CAP en l’estudi de necessitats sanitàries del barri.
SEGON. Recuperar el projecte de desdoblament del CAP Sant Pere i agilitzar els tràmits perquè s’incorpori una
partida pressupostària per l’any 2023.
TERCER. Instar a l’Ajuntament i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a acordar, de
manera urgent, l’obertura de la quarta planta de la residència per al seu ús establert.
QUART. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris i a les entitats
relacionades amb la gent gran del nostre territori.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_Salut_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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