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Aquesta ha estat una setmana intensa en dos dels hospitals de la comarca,
els de Granollers i Sant Celoni. Ambdues plantilles de treballadors han es-

tat cridades a les urnes per opinar sobre les propostes que havien acordat
els respectius representants sindicals
amb les direccions, i evitar així l’ame-
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naça de l’ERO. Tant el referèndum de
Granollers com el de Sant Celoni (vinculant) han fet esvair aquesta ombra
almenys aquest any i el que ve.

Aclaparador suport dels treballadors
de l’Hospital de Granollers al
preacord entre sindicats i direcció
El 90% de votants ha ratificat al pacte en una consulta amb el 66% de participació
Granollers

El preacord entre el comitè
d’empresa de l’Hospital de
Granollers i la direcció ja té el
beneplàcit dels treballadors,
i amb una àmplia majoria. El
90% dels treballadors que
van votar aquest dilluns al
referèndum consultiu convocat pel comitè d’empresa han
donat suport al preacord al
qual els sindicats van arribar
la setmana passada amb la
direcció. Amb el pacte, que a
grans trets estableix que els
treballadors renuncien a les
pagues per objectius (entre
el 3% i el 10% del sou segons
les categories), la direcció de
l’Hospital es compromet a no
fer cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) de 200
persones entre aquest any i el
proper.
El total de vots a favor de
l’acord ha sorprès molts dels
representants sindicals. El
90% dels votants ha ratificat
el pacte en un referèndum en
el qual han participat el 66%
de la plantilla, en concret,
1.071 persones dels 1.632 treballadors censats.
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La participació de la plantilla
supera les expectatives
Granollers

Alguns sindicats amb representació al
comitè, han admès que els ha sorprès l’elevada participació –un 66%– en la consulta
d’aquest dilluns. “Està per sobre del que
esperàvem”, diu Vicenç Barbancho (UGT).

Segons el sindicalista, els treballadors es van
mostrar atents amb els representants sindicals i van demostrar molta responsabilitat
en acudir a les urnes. Alguns treballadors,
però, es van equivocar en el seu vot, però.
Van escollir la papereta del no, perquè crien que es debatia si estaven d’acord amb
l’ERO, quan en realitat es votava si es donava
suport al preacord.

Sant Celoni
E.M.

La plantilla de l’Hospital
de Sant Celoni ha optat per
donar suport al preacord que
no va quedar tancat la setmana passada entre el comitè i
la direcció en el referèndum
vinculant que ha tingut lloc
aquest dimecres. Amb els
resultats de les votacions,
s’evita l’expedient de regulació d’ocupació entre aquest
any i el que ve.
Dels 226 treballadors que
han participat al referèndum
(el 82% del total de la plantilla), el 64% han donat suport
a les propostes del pacte. En
concret, la plantilla accepta

la retirada de la demanda
col·lectiva per la retallada
del 5%, i la direcció retorna aquest import del 2010,
2011 i 2012 als treballadors
que no tinguin interposada
la demanda individual. El
retorn dels diners referents
al 2010, però, està condicionat a la disponibilitat de tresoreria, i els de 2011 i 2012,
als resultats del centre. Si
la sentència per la demanda
que les plantilles de la Xarxa
Hospitalària d’Utilització
Pública (XHUP) van interposar contra la retallada del
5% surt favorable de manera
ferma, però, l’Hospital haurà
de retornarà la totalitat del
5% de sous retallats des de
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La plantilla de Sant Celoni accepta retirar la
demanda col·lectiva per la retallada del 5%

Una treballadora de l’Hospital de Sant Celoni introdueix el seu vot a l’urna

Divendres, 30 de setembre de 2011

La presidenta del comitè,
Encarna Comino (CCOO),
s’ha mostrat molt satisfeta
amb els resultats. “El pacte
no ens agradava a ningú,
perquè suposa perdre diners
i coses que teníem guanyades”, remarca la representant
sindical, però afegeix que
suposa triar les repercussions
“menys dolentes” d’un escenari “dolent”. “Això, la gent
ho ha entès”, afirma. Segons
el preacord, els treballadors,
a banda de renunciar a les
pagues per objectius, recuperen el 5% del sou retallat.
Comino remarca, a més, la
importància d’una clàusula
que inclou el pacte i que preveu la creació d’una comissió paritària (treballadors i
direcció) per abordar noves
decisions si el panorama
econòmic canvia per noves
retallades en el Pressupost
de la Generalitat de 2012.
“També és molt important
que l’Hospital hagi admès
que deu als seus treballadors
el 5% que no ha pagat des de
l’any passat, i es comprometi
a retornar-lo”, en concret,
quan la sentència favorable
a la reclamació de les plantilles de la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública (XHUP)
sigui ferma.
Vicenç Barbancho, membre
del comitè per UGT diu que
sent “alegria” pel resultat
de les votacions. Barbancho,
però, creu que la gent que va
votar en contra del preacord
estava ben informada i ho va
fer com a protesta. Per Jordi
Blai, del Sindicat de Metges
de Granollers, el resultat
constata que “la gent està
espantada”.

2010. El document inclou que
l’Hospital també condicionarà les pagues per objectius
als resultats entre el 2011 i el
2012.
La celebració del referèndum suposa un pas més cap al
final d’una llarga negociació
entre l’Hospital i el comitè
d’empresa. La direcció del
centre va alertar a finals de
juliol que podria veure’s
obligada a presentar un ERO.
Sindicats i direcció han mantingut reunions periòdiques
per abordar les alternatives i
acostar posicions. La setmana
passada, les dues parts van
estar a punt de signar un
preacord, però el comitè va
preferir sotmetre el principi
de pacte a referèndum vinculant entre tota la seva plantilla, que ha donat el vistiplau
al pacte. “La gent tenia por
perquè l’altenativa era l’ERO,
i ningú el vol”, diu Sandra
Bobé, del comitè per UGT.

