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NOTA DE PREMSA  
 

Reus, 29 de març de 2019 

 

Els consells d’administració de l’Hospital Sant Joan, Centre 

MQ Reus i GECOHSA formulen els comptes del 2018  
 

El tancament de comptes d’Hospital Sant Joan, Centre MQ Reus i GECOHSA (Hospital Comarcal de 

Móra d’Ebre) ha estat el següent: 

 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

L’Hospital Sant Joan tanca l’any amb un resultat de -111.658,18 €, és a dir proper a l’equilibri i reduint 

significativament el dèficit respecte d’exercicis anteriors i començant a capgirar la tendència negativa dels 

últims anys. L’acompliment del contracte amb el CatSalut aconseguit amb la implicació de tots els 

professionals, juntament amb l’increment de l’activitat i amb les mesures de control de la despesa, a més 

de la distribució de dividends de GECOHSA han permès assolir un tancament gairebé equilibrat. 

 

Si bé, el compte de resultats mostra un quasi equilibri es manté el fet d’haver de remoure la causa de 

dissolució durant aquest any 2019. Tanmateix, en aquest sentit el CatSalut s’ha compromès per escrit a 

fer-hi front tal com ja va anunciar al seu dia el seu director, Adrià Comella.  

 

GECOHSA (Hospital Comarcal de Móra d’Ebre) 

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre tanca els comptes del 2018 amb un resultat positiu de 255,19 €. 

Aquest resultat ha estat possible gràcies a la contenció de la despesa, assolida amb la col·laboració de 

tots els professionals i l’increment del contracte del CatSalut i el seu assoliment. Aquest resultat permetrà 

fer efectiu el pagament de gairebé la totalitat de la DPO. 
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Centre MQ Reus 

El Centre MQ Reus tanca el 2018 amb un resultat positiu de 50.099,18 €. Aquest resultat, aconseguit 

gràcies a l’esforç de tota la plantilla per incrementar l’activitat fa que, en compliment del conveni SISCAT 

que és d’aplicació al centre, els professionals puguin percebre la totalitat de la DPO segons el grau 

d’acompliment que correspongui. Cal recordar també que el centre ja ha liquidat diverses certificacions de 

les obres de construcció del nou Centre MQ Reus a les dependències de l’Hospital Antic.  

 


