COMITÈ D’EMPRESA

La Sanitat catalana està fa temps per sota de mínims. Només la professionalitat i
la voluntarietat dels professionals que hi treballem en el dia a dia fan sostenible
aquest sistema, exemple sovint d’excel·lència a baix cost. Aquests mateixos
treballadors els darrers temps han assumit retallades salarials que, de forma
acumulativa, fan que la seva pèrdua de poder adquisitiu sigui del 25 % com a
mínim. Tots aquests sacrificis a la sanitat concertada s’han traduït en la signatura
de 2 pactes de retallades a contracor, mentre les negociacions del Conveni
sectorial s’embarranquen una i altra vegada perquè les condicions a assumir en
tot moment són draconianes.
En paral·lel, les condicions d’assistència a la població, lluny de millorar, també
empitjoren dia a dia. Llistes d’espera cada cop majors (tot i els esforços dels
professionals), condicions assistencials pitjors (amb ratios assistencials més grans
i menor cobertura de baixes), fan que el personal cada cop tingui majors càrregues
de treball i això, indefectiblement i a despit dels esforços dels professionals,
incideix per força en la qualitat assistencial.
Per altra banda, amb quiròfans i plantes tancades als centres públics, i tenint els
mitjans humans i tècnics necessaris, la solució que es dóna des de l’administració
al col·lapse assistencial és derivar part de l’activitat assistencial de baixa
complexitat als centres privats amb ànim de lucre, amb l’assignació d’uns recursos
econòmics imprescindibles per la sanitat pública per a poder subsistir. Aquests
centres, amb unes ratios assistencials encara pitjors, amb una precarització laboral
encara més important i assumint només aquelles patologies que poden ser
“rendibles” comercialment, obtenen beneficis dels diners públics.
En aquest panorama ens situem al desembre de 2014, en què la major part de
pactes i convenis vencen. Les condicions de finançament previstes són pitjors que
ple 2014, per les següents circumstàncies:
- Possible reducció d’un 5% dels pressupostos dels centres (només
obtindran el 100% de finançament aquells centres que siguin especialment
“eficients”, sense definir el criteri d’eficiència.
- Increments de despeses corrents als centres: Augment de l’IVA sanitari del
10 al 21%, augments preus de subministraments,....
- Increments de les despeses financeres: demores en els pagaments que fa
el CatSalut als centres, obligant-los a demanar crèdits pagant uns
interessos que no haurien de pagar si el CatSalut fes front puntualment als
seus pagaments. Sovint aquests crèdits els atorga una entitat de
l’Administració (crèdits ICO), amb la qual cosa la perversió és total....
Per tant, les direccions proposen als treballadors més retallades salarials per poder
seguir finançant els centres.
A més, per altra banda, s’està condicionant a les plantilles a assumir condicions
assistencials en altres èpoques inassumibles, ja que no assumir-ho implica
augmentar les retallades salarials.
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Mentrestant, als nostres companys dels centres de l’ICS també els estan
perjudicant greument, precaritzant cada cop més les condicions laborals, amb
contractes escombraria, amb infradotació crònica de mitjans tècnics i humans.... i
tot això a cop de decret/llei.
Per tot això, perquè digui el que digui el Conseller Ruiz, està descapitalitzant la
sanitat pública per finançar entitats privades amb ànim de lucre (que tenen als
seus professionals sovint en pitjors condicions, ja que en aquests casos els
increments de finançament serveixen per augmentar els beneficis d’alguns), i
perquè el Comitè d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa considera que seria
indigne arribar a un nou acord que retalli encara més els malmesos salaris dels
seus professionals, hem decidit fer aquesta protesta.
Aquesta protesta la farem cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia
durant 5 minuts, en què es donarà lectura a aquest comunicat. Això ho farem de
forma indefinida mentre no hi hagi la voluntat ferma de revertir aquesta situació i
deixar de perjudicar als treballadors sanitaris, així com a la població en general.
Per tot això, demanem:
- Als nostres companys, tots, que s’apleguin amb nosaltres perquè cada cop
siguem més i no tinguin més remei que sentir-nos i fer-nos cas.
- A la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa que dediqui els esforços que
dedica a negociar amb nosaltres més retallades, a obtenir el finançament
que aquest centre, la seva població de referència i els seus professionals
mereixen. En això els farem costat.
- A totes les entitats de defensa de la Sanitat Pública, associacions d’usuaris,
etc., que s’adhereixin a aquest manifest i ens donin suport a les
concentracions.
- Als Sindicats amb representació al món sanitari, que facin seu aquest
comunicat i l’estenguin a tots els centres sanitaris.
- Als partits polítics, que ens escoltin, s’adhereixin a aquest manifest i actuïn
en conseqüència, impedint que es malmeti definitivament la sanitat
catalana. En aquest cas no considerarem cap adhesió fins que no hagin
promogut iniciatives en el seu àmbit competencial per revertir la situació.
- I als ciutadans en general, perquè ens donin suport i, sobre tot, tinguin en
compte les actuacions dels diferents partits polítics a l’hora de donar el seu
suport a qualsevol d’aquests partits en les properes convocatòries
electorals
Gràcies a tothom.
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