ACTA DE REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’EMPRESA DE
L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS
Data: 18.1.2018
Horari: 09:45h.
Lloc: Sala Reunions
Hi assisteixen: Marta de la Fuente, Fran Lacosta, Yolanda Vázquez, Isabel
Soñer, Carmen Bonillo, Anabel Quesada, Juan Torrijos, Francesc Roig, Montse
Miró, Alicia Martín, Dori Balmaseda, Conchi Iniesta, Pilar Garcia, Esther
Hernández, Ruth Escoté.
Delegats Sindicals: Natividad Cámara, Jessica Gallego, i Lluís Ramon
Domènech.
Iniciem la sessió a les 9:45h amb l’únic tema de l’ordre del dia :
- Elecció nou/va president/a.
Desenvolupament de la sessió:
Fem una ronda perquè cada sindicat presenti els seus candidats o digui allò
que cregui oportú.
UGT
No presenten candidatura. Creuen que cal que hi hagi un/a president/a com
a representant del Comitè. No veuen bé treballar per seccions sindicals
independents.
USAE
No presenten candidatura. Opinen que s’ha de modificar el Reglament de
Règim Intern per contemplar situacions com la que tenim.
CGT
No presenten cap candidat.

CCOO
Demanen veure la carta de dimissió de la Presidenta. Se’ls diu que ja es va
presentar el dia del Plenari i que ja està arxivada a la carpeta d’Actes.
Expliquen que s’han assessorat i que es pot treballar com a sindicats
independentment, però que veuen més convenient que hi hagi un/a
president/a.
M. de C.
Avisen a la secretària que no vindran i que han delegat els seus cinc vots en
la Sra. Marta de la Fuente.
CSI-F
Presenten la Sra. Marta de la Fuente com a candidata a la presidència.
SATSE
Volen presentar una candidatura conjunta amb CCOO, amb la Sra. Carmen
Bonillo com a Presidenta i la Sra. Dori Balmaseda com a Vicepresidenta,
perquè consideren que la Comissió Permanent no és operativa, tot i que , per
fer-ho, s’hauria de modificar el Reglament de Règim Intern.
La Sra. Bonillo demana un recés. En tornar, segueixen amb la mateixa
proposta i argumenten que, entre les dues assumirien el treball de la
Permanent.
Acabada la ronda de sindicats, USAE, CGT, CSI-F diuen que avui no es pot
canviar el Reglament de Règim Intern i que, si es vol fer, s’haurà de fer en
un Plenari o reunió extraordinària on consti en l’ordre del dia. Per tant, avui
únicament es pot presentar candidatura per als càrrecs existents en el
Reglament.
SATSE decideix presentar una única candidatura a la Presidència: la Sra.
Carmen Bonillo.
Es voten les dues candidatures:
Marta de la Fuente: 18 vots a favor.
Carmen Bonillo: 5 vots a favor.

Les votacions es fan secretes, amb tots els vots delegats dels membres del
Comitè que no són presents a la Reunió extraordinària.
La Sra. Marta de la Fuente pren possessió del seu càrrec per majoria absoluta
i proposa que, en el següent Plenari s’aportin noves propostes per modificar
el Reglament de Règim Intern. Es decideix el dia 7.2.2018 com a data límit
per presentar les noves propostes.
Tresoreria
El Sr. Juan Torrijos presenta els resultats de la venda de la loteria:
- Guanys 1.640 €
- Talonaris no venuts: 18 t.
- Talonaris venuts: 82 t.
Calendaris
De moment s’han venut molt pocs; aproximadament uns 250 euros.
USAE parlarà amb el President de l’Associació de Veïns (Sr. Valentin) per
veure si ens poden donar un cop de mà i vendre’n algun als centres cívics.
Precs i preguntes
CCOO proposa que es demani a l’empresa el tancament comptable de
l’exercici 2017. Després es farà una carta per enregistrar amb aquesta
petició.
USAE explica que tenen ja una sentència positiva de les denúncies que van
efectuar dels contractes en frau de llei; la sentència ha tardat un mes,
aproximadament.
Es pregunta com està el tema de les denúncies de les DPOs.
La Sra. Escoté explica que el Sr. Corbi ha reclamat al Jutge que obligui
l’empresa ha aportar la documentació per poder fixar un altre dia per al
judici. El sindicat UGT també li reclamarà a la Sra. Roser Cases que presentin
aquesta documentació per així poder celebrar el judici per incompliment de la
sentència del TLC referent a les DPOS DEL 2015.

SALUT LABORAL
En el Servei d’Urgències s’ha detectat un brot de sarna. Des del dilluns passat
hi ha casos diagnosticats per metges de capçalera i ahir diagnosticats pel Dr.
Azon.
Des del Comitè de Salut Laboral del Comitè d’Empresa s’ha fet una carta per
registrar on es demana la baixa per als treballadors afectats i informació de la
reunió mantinguda entre empresa i Salut Pública per saber quins protocols
s’han de seguir en el Servei, i amb els treballadors i la resta d’hospital. La
carta s’adjunta a l’Acta.
S’està valorant denunciar el Departament de Vigilància de la Salut a Inspecció
de Treball de Tarragona.
CSI-F, com a tal, ja ha posat una denúncia a Inspecció de Treball aquest
matí.
El Comitè va començar a saber casos de possibles afectats abans de Nadal,
però el Dr. Inglés deia que no semblava sarna i no feia res.
SATSE
La Sra. Pilar Garcia, de SATSE, ha presentat la seva dimissió com a membre
del Comitè, encara que seguirà vinculada al seu sindicat dins l’hospital. La
seva dimissió serà efectiva a partir del mes de febrer.
REUNIÓ DE LES POOL D’URGÈNCIES
Des de fa mesos, les pools d’urgències s’han unit per reivindicar les seves
condicions laborals; han intentat concretar un dia per reunir-se amb la seva
Supervisora i la Direcció d’Infermeria per intentar millorar la seva situació.
Per fi, han aconseguit una data, el dia 16.1.2018.
Les pools es van posar en contacte amb diferents membres del Comitè per
demanar assessorament i acompanyament en aquesta reunió.
El mateix dia de la reunió, la Sra. Caselles va trucar un treballador per dir-li
que el Comitè no havia estat convocat formalment a aquesta reunió i que no
hi podrien assistir. “La Sra. Bonillo y Sra. Escoté comentan que miembros del
grupo de pooles quedan con ellos para trabajar sobre la reunión. Nos
reunimos con ellos la Sra. Escoté, la Sra González y la Sra. Bonillo. Al llegar,
un compañero de urgencias nos comenta que la supervisora les ha dicho que
la Sra Inma Grau se molestaria e incluso podria anular la reunión si acuden
acompañados de miembros del Comité. En ese momento decidimos
quedarnos con ellos igualmente, ayudarles a preparar argumentos y preparar
la reunión. Se les comenta que lo importante es que celebren esa reunión y

que para cualquier problema les pidan un receso y nos llamen, y que al
terminar la reunión estaremos esperando que nos cuenten como ha ido”.
A les 11h les acompanyen a la reunió.
Tot seguit, arriben la Sra. Martín i la Sra. Vázquez (membres del Comitè) que
no estaven assabentades de què no les deixarien entrar a la reunió.
Decideixen parlar amb la Sra. Grau per intentar resoldre la situació. La Sra.
Grau, però, insisteix en la negativa a què membres del Comitè siguin
presents en aquesta reunió, al·legant que el Comitè d’Empresa no ha estat
convocat i que serà informat en acabar la reunió, cosa que no els sembla bé
però que accepten per deixar celebrar la reunió. Abans de començar-la
també arriben la Sra. Balmaseda i la Sra. López que tampoc troben correcte
que no puguin ser presents a la reunió.
Per no perjudicar els treballadors, la reunió es porta a terme tot i que no hi
hagi cap membre del Comitè d’Empresa present.
Considerem que el Comitè d’Empresa ha de formular una queixa del tracte
rebut per part de la Sra. Imma Grau ja que no ens ha de prohibir participar
en una reunió amb els treballadors, sobretot, quan han sigut ells qui ens ha
demanat la nostra presència. “Desde SATSE se pide esperar a la próxima
reunión con la Sra Grau y la comisión de enfemería para tratar con ella esta
cuestión antes de formular una queja”.
En la reunió, el personal que està pluriempleat rep amenaces de què hauran
de triar entre els dos llocs de treball. La Sra. Grau escolta les seves peticions
encara que no els dóna cap solució; manifesta que no té prou personal per
cobrir caps de setmana i festius i que, quan hi hagi el nou programa
informàtic, l’organització millorarà.
Queda amb el personal que en dos mesos es tornaran a reunir. El Comitè
traurà el tema dels pools a la reunió d’infermeria del dia 24.1.2018.
Sense cap tema més a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 13:30h.

La Presidenta
Marta de la Fuente

La Secretària
Ruth Escoté

