ACTA DEL 23è PLENARI
DEL COMITÈ D’EMPRESA DE L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS
Núm. De la sessió : 23
Data : 10.01.2018
Horari: 09:35 h.
Lloc: Sala Reunions.
Hi assisteixen: Alícia Martín, Montse Miró, Francesc Roig, Jessica Gallego,
Lluis Ramón Domingo, Yolanda Vázquez, Fran Lacosta, Marta de la Fuente,
Ana Belén Quesada, Carmen Bonillo, Inés González, Pilar Garcia, Juan
Torrijos, Eulàlia Sabater, Esther Hernández, Climent Garcia, Dori Balmaseda,
Encarna Diaz, Isabel Soñer, Natividad Cámara, Encarna López, Climent
Garcia i Ruth Escoté.
MC: Pilar Sala i Isabel Méndez, arriben deu minuts abans del fi del plenari.
S’excusa tothom que no ha pogut venir.
Ordre del dia:
1.2.3.4.-

Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.
Presentació i candidatures a la presidència del Comitè.
Elecció de la presidència del Comitè.
Precs i preguntes.

Recull acta la sra. Jessica Gallego.
Desenvolupament de la sessió:
A l’inici del plenari, el sindicat CGT presenta a la sra. Eulàlia Sabater en
substitució del sr. Pablo Fuentes.
1.- Lectura i aprovació si s’escau de les actes anteriors.
S’aproven i es signen les actes del plenari de desembre.
2.- Presentació candidatures a la presidència del Comitè.
La sra. Alicia Martín presenta la carta de dimissió del càrrec de la presidència
del comitè que s’adjunta a l’acta del plenari, (es reclamada per CCOO).
Alicia Martín presenta i llegeix carta que s’adjunta amb aquest document
(annex 1).
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A continuació, varis membres del comitè feliciten i donen les gràcies a la sra.
Alicia Martin pel seu treball i dedicació durant aquest temps.
Seguidament, els diferents sindicats manifesten no proposar cap membre
com a candidat a la presidència.
Així doncs, seguint el Règim Intern d’aquest Comitè, queda en funcions de
portaveu del comitè la secretària, la sra. Ruth Escoté.
La sra. Ruth Escoté expressa, que arribat a aquest punt, si ser la secretaria
signifiqués acabar realitzant les funcions de la presidència del comitè, ella
presentaria la dimissió del càrrec.
Per tant, es decideix que en la reunió de la Comissió Permanent, el pròxim
divendres 12-01-2018, entre els membres assistents es decidirà si hi ha un
altre portaveu mentre no surti la nova presidència.
Es realitza roda d’opinions per sindicats, sobre el tema de la elecció de la
presidència:
• CGT: No presenta candidatura i volen seguir el Règim Intern.
• SATSE: Volen noves eleccions del comitè.
• UGT: No volen noves eleccions i comenten que cadascú a d’assumir la
seva responsabilitat com a membre del comitè. Proposen seguir el
Règim Intern i no presenten candidatura.
• CCOO: No presenta candidatura i volen seguir el Règim Intern.
• CSIF: No presenta candidatura, volen seguir el Règim Intern i no volen
noves eleccions, ja que per fer noves eleccions tindria que dimitir el
comitè en ple, i no és el cas.
• SAE: No presenten candidatura i no creuen que les noves eleccions
siguin una solució adequada ja que el comitè si funciona, però hi ha
persones que no. Proposen que si no surt la figura de president/a en
breu, treballaran per sindicats.
En aquest punt, varis membres del comitè demanen responsabilitat i mesures
al sindicat de MC, ja que són el sindicat que més vots van obtindre en les
eleccions d’aquest comitè.
Diferents membres del comitè expressen el seu malestar per la situació
esdevinguda, i es proposa la dimissió d’alguns membres de SATSE, per
considerar-los els desencadenants d’aquesta situació.
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En aquest punt hi ha controvèrsies de la funcionalitat d’alguns membres del
comitè respecte a diferents comissions. En conseqüència, es comenta que els
temes a tractar es parlaran i es treballaran amb qui es cregui oportú i, si
escau, es treballarà d’igual manera, ja que hi ha llibertat a l’hora de treballar
amb qui cada secció sindical o persona del comitè vulgui.
3.- Elecció de la presidència del Comitè.
Al no presentar-se cap candidatura per part dels sindicats del comitè, es
decideix convocar plenari extraordinari el proper 18-01-2018 a les 09.30h,
com a únic punt la presentació de candidatures i l’elecció de la presidència
del comitè.
4.- Precs i preguntes:
• SATSE: Demana el tancament de les comptes del comitè al sr. Juan
Torrijos (Tresorer).
• La sra. Alicia Martín proposa que és té que insistir amb l’empresa amb
el tema de les jubilacions (que es reconeguin els últims cinc anys, no
només l’últim any com reconeix la Llei), i que es tenen que activar les
comissions de treball.
• CCOO proposa demanar a l’empresa els noms de la gent que s’ha
jubilat 5 anys últims, comenten que els advocats diuen que només es
pot reclamar l’any anterior a la data.
• Calendaris: Es comenta que hi ha gent que no està col·laborant en la
venda dels calendaris. Així doncs, es proposa fer la venda fora de
l’hospital pel mateix import de sempre 3€. Tots els membres presents
estan d’acord amb la proposta.
• Autobús: En els darrers mesos hi ha hagut canvis en els horaris i
recorreguts de l’autobús urbà de Reu, i per aquest motiu es va
presentar una reclamació escrita que no ha tingut resposta actualment,
per tant, Yolanda Vázquez sol·licitarà cita per poder mantindre una
reunió amb el responsable de AMERSAM.
• USAE: la sra. Alicia Martín informa sobre els document redactats per
poder fer les sol·licituds del premi de fidelització i del nou complement
per als grups del 3 al 5, i recorda que les hores de formació per fer la
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sol·licitud del 2017 no han de ser del 2017, sinó que poden ser
anteriors. D’igual manera explica que en les pròximes sol·licituds del
2018-2019-2020 la formació si que haurà de ser de l’any en curs que es
sol·licita.
• CSIF: la sra. Marta de la Fuente pregunta si les cartes que ha realitzat
la sra. Yolanda Vázquez sobre les irregularitats en la planificació
d’infermeria, es podran valorar per la Comissió Permanent, i si escau,
es pot decidir que es registren. Els membres presents estan d’acord.
• UGT: la sra. Ruth Escoté explica que l’empresa no a presentat la
documentació necessària per als judicis pendents i que l’advocat el sr.
Corbi presentarà una reclamació.
• MC: Proposa poder canviar el dia de la Comissió Permanent dels
divendres als dimecres, perquè per a ells els hi és més fàcil poder
assistir a les reunions en dimecres. Queda pendent de valorar pels
membres de la Comissió Permanent.
Sense més temes a tractar es tanca la sessió.

Jessica Gallego
Recull acta

Ruth Escoté
La Presidenta en funcions i secretària del Comitè d’Empresa
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