COMITÈ D’EMPRESA

DE: COMITÈ D’EMPRESA CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
A: PARTITS POLÍTICS, PLATAFORMES DE DEFENSA DE LA SANITAT,
ASSOCIACIONS DE PACIENTS
Terrassa, a 9 de gener de 2015.
Benvolguts/des,
A molts centres de la sanitat concertada catalana, les direccions estan plantejant
condicions de treball i retributives que no només consoliden les retallades, sinó
que les aprofundeixen. En el cas del Consorci Sanitari de Terrassa, entre retallades
de massa salarial directa i retallades d’altres conceptes que impacten també a la
plantilla (com amortitzacions de llocs de treball), les retallades afegides a aquest
2015 ultrapassen els 3 milions d’euros.
Per aquest motiu, i tenint en compte l’infrafinançament crònic de la sanitat
catalana en general i del nostre centre en particular, el Comitè d’Empresa del CST
ha decidit instar a la direcció del CST a no negociar més retallades amb els
treballadors, sinó negociar un millor finançament amb l’administració. En aquest
sentit, hem decidit no negociar res que no sigui millores sobre la situació laboral
que vam tenir aquest any passat 2014.
Per donar difusió i sumar suports a la nostra actitud, hem decidit engegar una
campanya de mobilitzacions, que comença convocant a diari als treballadors dels
nostres centres (bàsicament 1 Hospital d’aguts i 7 CAP’s) a fer una concentració
de dilluns a divendres diària a les 12 del migdia de 5 minuts en què es llegirà un
comunicat (que adjuntem en document a banda) i a on s’informarà de les novetats
que hi hagin. Aquesta mesura pretén conscienciar als treballadors/es que és
necessari que es faci visible el seu suport a aquesta actitud i buscar la cohesió
necessària per emprendre altres mesures més ambicioses i contundents.
Com la nostra situació no és aïllada, sinó que és bastant comú a molts dels centres
concertats, i fins i tot a centres de l’ICS, us remetem aquest escrit per tal que ho
debateu al si dels respectius òrgans de govern de les vostres institucions i, si ho
creieu oportú, ens doneu suport explícit. Aquest suport el recollirem i el difondrem
oportunament. A banda, tenint en compte que en la nostra situació es troben
molts altres centres, estem fent difusió d’aquesta iniciativa a la resta de centres
del SISCAT per si es volen adherir. Creiem fermament que si la nostra mobilització
no és aïllada, i troba ressò en més centres, pot ser una mesura de pressió
relativament útil que serveixi per a un doble objectiu:
1) Cohesionar als treballadors/es enfront de la situació que estem patint.
2) Ser un bon preludi davant actes de protesta-mobilitzacions-convocatòries
més contundents.
Aquelles organitzacions que decidiu donar suport a la nostra mobilització, ens
podeu enviar un correu a comiteempresa@cst.cat . En aquest correu
centralitzarem totes les adhesions que rebem. Així mateix, aquelles organitzacions
que esteu interessades en el detall de la nostra iniciativa ens ho podeu fer saber i
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estarem encantats en fer-vos arribar l’esquema de com hem dissenyat aquesta
protesta. Finalment, també estarem encantats de parlar amb totes aquelles
entitats, partits o institucions que vulguin tenir més detalls de la situació.
Agraïm per endavant totes les iniciatives que porteu a terme en el si de la vostra
organització per tal de donar-nos suport. Si ens ho feu saber, farem la difusió
oportuna.
Gràcies per la vostra atenció. Esperem les vostres respostes,

Xavier Lleonart Martínez
President del Comitè d’Empresa
Consorci Sanitari de Terrassa

