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10 d’agost del 2018
Des del Comitè d’Empresa us volem informar que hem fet una nota de
prensa amb el següent redactat:
El Comitè d’Empresa vol denunciar la situació de desemparament que
ve patint l’HUSJR des de que es va anunciar, per part del Conseller
Comín, la certessa de la creació d’un Consorci que resoldria la
problemàtica del centre. Amb un dèficit de 8 milions del 2017 i 4 milions
en el primer semestre del 2018, suposa una sagnía econòmica que
situa a l’hospital en “causa de dissolució” amb el perjudici que aixó
provoca, a la població de les comarques de Tarragona i als
treballadors/es de l’hospital. Una cobertura que s’està veient afectada
pels retalls de l’Ajuntament de Reus: tancament de llits, tancament de
serveis i la darrera acció, el tancament d’un accelerador lineal. Afeginthi: manca de personal per realitzar la feina correctament (ratis
insuficients), temporalitat del 41% quan no hauria de sobrepassar el
10%, segons les indicacions de la Unió Europea.
Com a Comitè, hem rebut informacions extraoficials en relació al no
pagament, per part del Cat Salut del concert corresponent al mes de
juliol, del qual no tenim cap informació per part de la Direcció de
l’Hospital, ni de la Presidenta del Consell d’Administració (Sra. Noemí
Llauradó), ni del responsable final, que és l’Ajuntament de Reus (Sr.
Carles Pellicer).
La manca d’informació al Comitè i als 1300 treballadors/es de l’hospital,
provoca expeculacions, presumpcions, preocupació i incertesa sobre el
futur dels treballadors/es, i de la Sanitat del Territori.
Exigim transparència real, una sol·lució definitiva per a que la Sanitat
deixi de ser un negoci i compleixi la seva missió: protegir la salut de la
ciutadania.
Reclamem que el Comitè d’Empresa estigui plenament informat de tots
els moviments que comporti aquest procés de canvi, sigui quin sigui.
www.comitehusjr.com

