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Des del Comitè d’Empresa us volem informar que després dels últims
esdeveniments, continuem sense rebre cap informació sobre el tan anomenat
futur “Consorci”.
El passat dilluns 3 de setembre, es produeixen dues notícies que afecten,
indubtablement, al futur del nostre hospital: el cessament del Dr. Pla i la dimissió del
Dr. Ros.
Ahir, en la presentació del nou Director Gerent, el Dr. Mateu Huguet, la Sra.
Llauradó exaltia les qualitats del nostre centre i dels seus treballadors, demanant al
Sr. Comella, Director General del CatSalut, la seva “col·laboració” en el
desenvolupament del procés “necessari” pel nostre hospital.
El Dr. Huguet expressava “saber on es fica” i que la situació actual “té una solució
fàcil“, i el Comitè es sorpren d’aquesta afirmació, doncs hi ha una manifesta
precarietat laboral que ens aboca a un descontentament i a una preocupació del
futur de tots els treballadors.
Per la seva part, el Sr. Comella parla d’un “projecte assistencial” i pel qual ens
demana “confiança, esforç i treball”, i el que li podem assegurar és que els
treballadors portem massa temps esperant que aquesta situació es resolgui, amb el
nostre esforç i el nostre treball sempre presents. En definitiva, els treballadors ja
no volem donar més marge, són prous anys per solventar aquesta situació, i per
tant, ens abocarà a pendre unes mesures d’actuació… la “confiança” s’acaba!!!
Per acabar, el Sr. Pellicer manifestava que vindran “temps difícils però que tinguem
confiança”. El Comitè espera i desitja, que no siguin més difícils dels que ja estem
patint, i que no demani més confiança, doncs, volem fets, resultats… en definitiva,
menys paraules i més acció.
Així doncs, ens veiem amb l’obligació de recordar a la Direcció, al CatSalut i al
mateix Ajuntament, que la situació de sagnía actual que pateix el nostre centre, en
cap cas ha estat deguda a la feina dels treballadors, sinó a una “mala gestió
econòmica” del centre, i per tant, per sol·lucionar aquests “temps difícils” no cal que
continui afectant als salaris dels treballadors, ni a la qualitat assistencial.
Us seguirem informant.
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