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Els treballadors de l'Hospital avalen l'acord
amb la direcció i eviten que es faci un ERO
Un 82,18 per cent dels treballadors censats vota a la consulta i un 64,6 per cent avala les condicions del pacte
REDACCIÓ

Sant Celoni

Altíssima participació dimecres a la consulta sobre l'acceptació o no del preacord
assolit entre la direcció de
l'Hospital de Sant Celoni i el
Comitè d'Empresa. Fins a
226 dels 275 treballadors
inscrits al cens, un 82,18 per
cent, van prendre posició
sobre l'acord que es va acabar validant amb 146 partidaris, un 64,6 per cent,
davant 80 detractors, un
35,40 per cent. L'acord, que
inclou el compromís de l'Ajuntament de Sant Celoni de
no fer efectiu un ERO al centre que hauria afectat una
vuitantena de treballadors, es
va donar per tancat un cop
coneguts els resultats de les
votacions, al voltant de les
11 de la nit de dimecres.
Dijous, en una roda de
premsa conjunta del president del Patronat de l'Hospital, Joan Castaño, el gerent
del centre, Rafael Gotsens, i
la presidenta del Comitè
d'Empresa, Imma Pujol, es
van exposar públicament els
termes acordats. D'una
banda, s'estableix la retirada
de la demanda col·lectiva i
individual presentada pels
treballadors contra la rebaixa
del 5 per cent del seu sou a
mitjans de l'any passat. Amb
les retallades dels sous públics ﬁxats per l'Estat, l'Hospital de Sant Celoni va
creure oportú fer el mateix al
centre, malgrat tractar-se
d'un ens concertat, pel fet de
dependre majoritàriament de
l'Ajuntament de Sant Celoni.
Els treballadors no van estar
d'acord amb aquesta mesura
i van interposar una demanda col·lectiva i la meitat
del personal també en va fer
d'individuals. A efectes pràctics, va explicar Gotsens,
això implica que ﬁns que no

parts "han fet un esforç
molt important d'acostar
posicions per garantir el
funcionament de l'hospital
i les que condicions dels
treballadors siguin les millors possibles". Tant Castaño, com Gotsens, com la
presidenta del Comitè, Imma
Pujol, van voler destacar la
importància de l'alta participació a les votacions. Pujol
va deﬁnir l'acord tancat com
"un decàleg de bones intencions" i va expressar la
seva esperança en "que no
hi hagi cap acomiadament
i puguem cobrar aquests
minsos sous a què es compromet gerència".
Uns compromisos que Gotsens va reaﬁrmar assegurant
que "la institució es compromet a complir tots els
acords a què hem arribat".
La satisfacció per l'acord assolit no era, tanmateix, unànime entre els treballadors.

Els contraris a la
proposta asseguren
que l'Hospital ha fet
un ERO encobert

Una imatge de la roda de premsa celebrada dijous al migdia, després que les votacions dels treballadors avalessin l'acord (AdBM)

es dictés sentència l'Hospital
havia de fer una previsió de
fons d'uns 370.000 euros pel
2010 i de 571.000 euros pel
2011 ﬁns que no es dictés
sentència.

L'Hospital retornarà
quan li permeti la
tresoreria el 5 per
cent retallat dels sous
Aquesta seria la quantitat
que hauria d'abonar el centre
en cas que la sentència sortís
favorable als treballadors i
s'hagués de fer enrere la retallada del 5 per cent del sou.
Malgrat l'acord assolit estableix la retirada d'aquesta demanda, també recull que es
retornarà el 5 per cent del

2010 als treballadors que no
l'hagin interposada així que
l'Hospital tingui disponibilitat de tresoreria per fer-ho.
Gotsens va avançar que s'espera que en mesos ja s'estigui en disposició de poder
fer efectiu el pagament de la
meitat d'aquest import als
treballadors.
El document també contempla, per al 2011, el pagament
de la DPO (paga per objectius) segons disponibilitat de
tresoreria, el retorn del 5 per
cent retallat als treballadors
que no tinguin interposada la
demanda i mantenir els tres
dies de lliure disposició del
2011 establerts al conveni ﬁxant-ne, un d'aquests, per al
9 de desembre d'aquest any.
Per al 2012 la situació seria
la mateixa, però els dies de
lliure disposició es regularan

per la comissió paritària.
L'Hospital també es compromet a no fer cap ERO ni
cap acomiadament que no
sigui disciplinari i s'apunta la
creació d'una comissió paritària de seguiment i control.

L'acord busca
garantir la viabilitat
del centre i mantenir
els llocs de treball
Tanmateix, els termes de l'acord queden subjectes a que
no es produeixin modiﬁcacions a la situació econòmica
que impliquin majors retallades ja que això faria revisar
o deixar sense efecte els
acords assolits. En aquest
sentit, però, Gotsens va voler

donar un missatge de tranquil·litat ja que les últimes
notícies rebudes des del Departament de Salut és que
per al 2012 se'ls contractarà
el mateix volum que el 2011.
Gotsens arribava a la cita
amb la premsa després d'haver-se entrevistat, dijous al
matí, amb el conseller de
Salut, Boi Ruiz, que, va aﬁrmar el gerent de l'hospital,
va mostrar la seva satisfacció
perquè s'hagués arribat a un
acord "i puguem garantir
la viabilitat de la institució
i mantenir els llocs de treball".
El procés per assolir aquests
acords no ha estat fàcil i ha
volgut d'un llarg procés negociador. En aquest sentit,
Joan Castaño va voler destacar que malgrat era "una situació complexa", les dues

Alguns partidaris de no secundar l'acord aﬁrmaven dimecres, en el decurs de les
votacions, que donar el sí a
aquest document signiﬁcava
la institucionalització d'una
rebaixa important de les condicions laborals.També asseguraven que l'aturada de
l'ERO era una fal·làcia explicant que "ja s'ha fet de manera encoberta" i que dels
més de 320 treballadors censats el 2010 s'havia passat a
275 a base de no renovar
contractes temporals. "Ara
votem amb la por", aﬁrmaven alguns, que atribuïen a
l'amenaça de fer efectiu un
Expedient de Regulació de
l'Ocupació el fet que els treballadors acabessin votant
favorablement a l'acord.
La CUP de Sant Celoni,
Sant Esteve de Palautordera
i Santa Maria de Palautordera va presentar mocions
als respectius plens per mostrar el seu suport als treballadors i la seva oposició a
"l'amenaça de l'ERO".

