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NOTA DE PREMSA  
 

Reus, 23 de  març de 2016 

 
 
 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus obre 
negociacions amb el CatSalut per millorar-ne 
el finançament 
 

 
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus obrirà negociacions amb el CatSalut a partir la setmana 

vinent perquè se li reconegui el nivell 5, que és el que li correspon per estructura, complexitat i 

activitat i que ha de permetre dotar el centre d’un finançament adequat. 

  

Aquesta negociació s’iniciarà després que la setmana vinent es formulin el comptes al Consell 

d’Administració de l’Hospital, previst per al dia 30 de març on es presenta un desequiblibri 

pressupostari d’1’1M€. Aquest resultat negatiu té com a origen un finançament insuficient per part 

del CatSalut i l’increment de l’activitat hospitalària que ha permès reduir de forma important les llistes 

d’espera. 

  

Paral·lelament a la negociació amb el CatSalut i atesa la situació de desequilibri pressupostari, la 

Direcció de l’Hospital obrirà converses amb els representants dels treballadors, tal com s’estableix 

en el conveni col·lectiu de l’Hospital, per arribar a un acord sobre el pagament de la retribució 

variable per objectius estimada en 1’9 M€. 

  

D’altra banda, la Sra. Noemí Llauradó, presidenta de l’Hospital ressalta la importància del pacte de 

salut, que s’està negociant amb les diferents forces polítiques amb representació al Consell 

d’Administració  com una eina estratègica que ha de permetre posar en valor el servei públic de salut 

que presta el centre, fonamentat en un equip humà de primer nivell i en una dotació tecnològica, que 

el converteixen en un referent al territori. 

  

Juntament amb aquestes negociacions l’Hospital treballa en el disseny de mesures d’ajust 

compatibles amb el manteniment dels serveis que es presten als usuaris. En aquest sentit, la Sra. 

Llauradó destaca "l’esforç que estan realitzant tots els professionals" i insisteix en la 

coresponsabilitat, el diàleg i la negociació com el camí a seguir.  


