NOTA DE PREMSA
Reus, 4 d’octubre de 2019

Constituïts tots els consells d’administració
del Grup Salut Reus
Avui divendres, 4 d’octubre han quedat constituïts els diferents consells d’administració del Grup Salut
Reus, que actualment formen: Hospital de Sant Joan de Reus SAM, Gestió Comarcal Hospitalària SA
(Hospital Comarcal de Móra d’Ebre) i Centre MQ Reus SA. El Ple de l’Ajuntament de Reus de 31 de juliol
passat, constituït en Junta General de l’Hospital Sant Joan de Reus SAM, ja va nomenar els nous
membres del consell d’administració del centre i la presidència. Per la seva part, avui s’han nomenat els
membres de la resta de consells d’administració. La presidència de les societats Centre MQ Reus SA i
Gestió Comarcal Hospitalària SA ha estat nomenada amb els vots favorables de l’equip de govern, PSC i
Ciutadans, i l’abstenció de la CUP. D’altra banda, el conseller delegat d’Hospital de Sant Joan de Reus
SAM, Gestió Comarcal Hospitalària SA i Centre MQ Reus SA ha estat nomenat amb els vots favorables
de l’equip de govern, PSC i Ciutadans, i l’abstenció de la CUP.
D’altra banda, com a principals acords s’ha aprovat:
- L’acceptació dels actius i passius de la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
per part de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de la transmissió dels contractes de la totalitat dels
seus treballadors a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- L’increment salarial 2019 per al personal subjecte al conveni col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus, l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i el Centre MQ Reus.
- La proposta de venda de les accions de la Societat GECOHSA al Servei Català de la Salut (CatSalut) i
elevació a la Junta General d’Hospital Sant de Joan de Reus SAM al proper Ple de l’Ajuntament de Reus.
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