
Moció sobre el futur de la gestió i les inversions a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME) està passant un dels pitjors moments de la seva història 
per culpa de la greu manca d’inversió crònica, ja que l’actual gestor dels serveis SAGESSA els dar-
rers anys no ha destinat els diners necessaris per tenir un equipament que garanteixi uns serveis 
adequats i de qualitat que la ciutadania de la zona mereix i que a més no té cap altre alternativa 
sanitària. 

Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen ja greus mancances, que certament encara no 
estan afectant en excés la qualitat del servei motivat a la especial dedicació i esforç personal dels 
seus treballadors i treballadores.  

En reiterades vegades, els treballadors i els ens locals hem manifestat que l’hospital requereix 
urgentment manteniments i inversions a l’equipament amb la finalitat que els usuaris puguin con-
tinuar rebent una atenció sanitària de qualitat. Una situació que si continua, pot afectar la quali-
tat dels serveis i per tant als mateixos usuaris.  

Els actuals gestors, SAGESSA així com les entitats dependents de l’Ajuntament de Reus, han capi-
talitzat fins a 8 milions d’euros. Aquesta capitalització han estat els beneficis obtinguts pel finan-
çament dels serveis i de l’Hospital que es feien des del CatSalut. Una bossa de 8 milions d’euros, 
dels que l’Ajuntament de Reus en va sostreure ja 4 milions d’euros, que s’han acumulat reduint 
personal, inversions, manteniment i salaris dels mateixos professionals de l’HCME. 

En els últims temps, els diversos governs de la Generalitat de Catalunya s’han compromès a posar 
solució a la situació, amb la creació de l’empresa pública pròpia per al territori i de propietat 
100% del Serveis Català de la Salut (CatSalut). Una nova entitat que podria denominar-se “Salut 
Terres de l’Ebre”, des de la que es gestionarien les infraestructures i els serveis sanitaris.  

Amb tot això, cap la possibilitat que el CatSalut adquireixi l’empresa GECOHSA, empresa de 
l’Ajuntament de Reus, que gestiona l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, com a estratègia més 
senzilla i ràpida, per poder mantenir i garantir la gestió pública amb criteris de servei públic per a 
l’Hospital Comarcal. 

Per tot això, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 

1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que garanteixi que l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre passarà a ser gestionat durant el 2019 per una empresa pública 100% 
propietat del Servei Català de la Salut, amb òrgans de direcció i administració ubicats a l’Hospital 
Comarcal i amb òrgans de participació amb les persones treballadores i amb les entitats cíviques i 
socials així com els ens locals de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. 



2. Exigim a SAGESSA i a l’Ajuntament de Reus, que tinguin en compte els 8 milions d’euros capita-
litzats els darrers anys, a l’hora de negociar la liquidació de GECOHSA i dels contractes de gestió 
de serveis que vinculin l’Hospital Comarcal, per tal que reverteixin favorablement a l’HCME. 

3. Exigir a SAGESSA i GECOHSA, per a que realitzin les inversions i el manteniments pertinents i 
necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, prioritzant aquelles actuacions ja recollides al 
document d’inversions i manteniments elaborat per les persones treballadores del HCME.  

4. Instar a que si és necessari sigui el CatSalut qui realitzi les inversions i manteniments pertinents 
i necessaris a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, prioritzant aquelles actuacions ja recollides al 
document d’inversions i manteniments elaborat per les persones treballadores del HCME. 

5. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a SAGESSA, GECOHSA, a 
l’Ajuntament de Reus, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’Equip Directiu i 
al Comitè dels treballadors de l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre i a tots els ajuntaments i emd 
de la Ribera d’Ebre, i als Consells Comarcals de la Terra Alta i el Priorat. 

        Móra d’Ebre, 22 de novembre de 2018. 


