NOTA DE PREMSA
Reus, 23 de març de 2018

Els Consells d’Administració de l’Hospital Sant Joan i
GECOHSA formulen els comptes del 2017
Els Consells d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i GECOHSA (Hospital Comarcal
de Móra d’Ebre) han formulat els comptes corresponents a l’any 2017. Per la seva part, el Consell
d’Administració del Centre MQ Reus es tornarà a reunir la setmana vinent per formular els comptes
d’aquesta societat.

El tancament de comptes d’Hospital Sant Joan i GECOHSA ha estat el següent:

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
L’Hospital Sant Joan tanca l’any amb un resultat negatiu de -3.182.092,18€. Malgrat l’increment
d’ingressos obtingut pel compliment total del contracte amb el CatSalut i les mesures que s’han implantat
per controlar la despesa, no ha estat possible assolir un tancament equilibrat i, per tant, es torna a tancar
amb dèficit si bé amb un resultat significativament millor que el de l’any passat.
Tancar amb dèficit farà que no es pugui pagar la DPO (retribució variable per objectius), ja que com
estableix el conveni laboral 2017-2019 aquest pagament està condicionat a l’equilibri pressupostari i
financer del centre.
D’altra banda, properament es reunirà la Junta General per determinar quines accions s’hauran de
prendre per remoure la causa de dissolució que afectarà el centre com a conseqüència del dèficit.

GECOHSA (Hospital Comarcal de Móra d’Ebre)
L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre tanca els comptes del 2017 amb un resultat positiu de 679,94 €.
Aquest resultat ha estat possible gràcies a l’esforç de contenció de la despesa assolit amb la col·laboració
de tots els professionals del centre i permetrà fer efectiu el pagament del 33% de la DPO.
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Centre MQ Reus
El Centre MQ Reus tancarà el 2017 amb un resultat negatiu de -181.553,27 €. En aquest cas el dèficit és
conseqüència d’una amortització anticipada de 900.000€, que s’ha de fer obligatòriament en dos anys
donat el proper trasllat del centre a les dependències de l’Hospital Antic. Aquest resultat fa que en
compliment del conveni SISCAT que és d’aplicació al centre, els professionals no puguin percebre la
DPO corresponent als anys 2017 i 2018.
Davant d’aquesta situació el Consell d’Administració ha demanat la reformulació dels comptes, de cara a
la setmana vinent, en haver trobar una solució comptable que caldrà concretar per tal que aquest fet no
afecti a la DPO 2018.
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