MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS
(CUP) PER L’AMPLIACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GECHOSA I
CENTRE MQ DE REUS.
L’existència de sectors socials exclosos de la participació ciutadana i del coneixement
de la gestió sanitària, i del dia a dia de la qualitat assistencial del centres hospitalaris de
la ciutat de Reus, tant en entitats com a la pròpia institució d’àmbit sanitari i la manca
d’activitat de la Regidoria de Salut pública i Sanitat són un veritable problema alhora
d’activar la societat civil en defensa d’un dret bàsic com pot ser l’accés a una sanitat
pública, universal i de qualitat.
En aquesta línia, els comitès d’empresa poden jugar un paper clau alhora de traslladar
problemàtiques i incidències al consell d’administració, que els propis consellers i
conselleres desconeixen.
A principi de mandat la CUP va lliurar a totes les formacions polítiques una proposta
per tal de suprimir el consells d’administració i instaurar una altra figura com els
consells Socials o Consells de Centre , on diferents agents i actius de la Ciutat en
formessin part, des de AAVV a usuaris, passant per professionals del centre i
representants polítics. Aquesta proposta no ha estat considerada per cap formació.
Atès que en el darrer plenari municipal a instàncies del grup municipal del Partit
Popular i per unanimitat es van adoptar una sèrie d’acords per tal de facilitar l’entrada
o presencia del comitè d’empresa de l HUSJR al consell d’administració de l’ HUSJR.
Des de la CUP creiem que seguint el mateix paràmetre, altres comitès d’empresa de l’
anomenat Grup salut haurien de ser considerats de la mateixa manera.
Per altra banda el fet que regidors/es de Reus siguin gestors d’un Hospital situat a
Mora d’Ebre ens presenta un debat en relació a aquest fet, sent coneixedors de la
manca de informació sobre la realitat del territori i de les dinàmiques pròpies del
centre hospitalari, no som ni usuaris, ni pacients ni residim a la comarca.

És per tots aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Proposar a la Junta General de GECHOSA i Centre MQ de Reus a reorganitzar el
Consell d'Administració per tal d'incloure representants de les persones treballadores i
de les persones usuàries, per garantir la participació i la transparència, d'acord amb els
paràmetres legals.

Segon. Que s’emeti el corresponent informe tècnic per traslladar a la Junta General de
l'acord i al Ple per la modificació dels estatuts.

Reus, 30 de maig de 2016

David Vidal Caballé
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

