ACTA DEL 24è PLENARI
DEL COMITÈ D’EMPRESA DE L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS
Núm. De la sessió : 24
Data : 14.02.2018
Horari: 09:30 h
Lloc: Sala Reunions
Hi assisteixen: Marta de la Fuente, Dori Balmaseda, Esther Hernández,
Conchi Iniesta, Isabel Soñer, Anabel Quesada, Carmen Bonillo, Isabel
Méndez, Juan Francisco Torrijos, Pilar Sala, David Vázquez, Montse Miró,
Francesc Roig, Alicia Martín, Leticia Ibáñez, Ruth Escoté.
LOLS: Fran Lacosta, Climent Garcia, Encarna López, Isabel Montero, Inès
González, Encarna Díaz, Eulàlia Sabaté, Lluís Ramon Domènech i Jessica
Gallego.
S’excusa tothom que no ha pogut venir.
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació si s’escau de les actes de les reunions anteriors.
2.- Informació de la Presidència.
3.- Informació de les Comissions de treball.
4.- Presentació de propostes i aprovació de les modificacions del Reglament
de Règim Intern presentades.
5.- Presentació i aprovació del document d’Arxiu i Custòdia de documents del
Comitè d’Empresa.
6.- Presentació i aprovació del calendari de Comissions.
7.- Actualització membres de Comissions de treball i pàgina web.
8.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les reunions
anteriors:
Se signa l’acta de l’anterior Plenari, amb petites esmenes.
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Referent a l’acta de l’extraordinària del dia 18-1-2018, el dia anterior al
Plenari, a les 21h, SATSE presenta esmenes al redactat, sense donar temps a
fer les correccions i difusió posterior. Es dóna lectura a les esmenes i
s’aproven perquè no canvia el contingut de l’acta.
2. Informació de la Presidència:
La actual presidenta dóna les gràcies a la Sra. Alicia Martin, presidenta
sortint, per la seva dedicació en aquests dos anys i per tota la feina
realitzada, que ha estat molta.
Aquesta mateixa tarda, a les 16:30h, tenim reunió amb l’Alcalde i la Sra.
Roser Casas. En acabar el Plenari, prepararem la reunió amb els temes que
van quedar pendents de l’anterior reunió amb l’Alcalde del dia 7.2.2018.
La Presidenta demana que es respectin els temps que es van donar per
aprovar la tramitació de cartes i es doni l’ok per wathsapp. El temps és un
màxim de 24h des de la difusió via e-mail o menys, quan és de caràcter
urgent.
3.- Informació de les Comissions de treball:
Infermeria:
Varem tenir reunió el dia 24 de gener. Ja que tots els sindicats hi érem
representats, no en parlem.
Carrera Professional, grup 2:
Tenim reunió el dia 21.2.2016 per intentar aprovar el document preparat per
ambdues parts.
Comissió de treball, grups del 3 al 5:
El dia 20.2.2018, a les 16:30h, hi ha reunió per a l’avaluació de les peticions
d’objectius per a la formació d’aquests grups.
La Comissió només pot estar formada per 3 persones del Comitè. Ho fem per
ordre de vots en les eleccions: Fran Lacosta, Alícia Martin i Juan Fco. Torrijos.
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Comissió d’Urgències:
SATSE canvia la Sra. Pilar Garcia per la Sra. Carmen Bonillo.
Comissió de Borsa de Treball:
El nostre contacte per part de l’Empresa era la Sra. Antònia Aguilar. A partir
d’ara serà la Sra. Anna Contreras.
Demanarem, via e-mail, l’original del document en word i el penjarem a la
nostra web. Revisarem si està penjat al “documenta” i, si no és així,
reclamarem a l’empresa que ho faci.
Serveis Generals:
Tenen reunió el dia 23 de febrer a les 10h. Ens ha arribat que s’estan
produint robatoris a les taquilles, sense forçar-les. Indagarem què passa.
Salut Laboral:
A Urgències han retirat ja els uniformes blaus, tot i que, últimament hi ha
més casos de sarna dels habituals entre els pacients. Hi ha personal que ha
demanat a la Sra. Escoté que parlem amb l’empresa perquè no els retirin; en
canvi, al Sr. Lacosta li han demanat el contrari. Es traspassa la informació als
membres de la Comissió de Salut Laboral.
Comissió Permanent:
La Sra. Bonillo vol deixar reflectit el seu malestar perquè, segons ella, va
demanar canviar de dia la reunió de la Permanent i ni tan sols es va arribar a
plantejar a les reunions. Els altres membres de la Comissió comentem que hi
ha reunions on sí es va parlar, i així consta en les actes.
En aquestes actes consta que es valoraria fer les reunions en dimecres al
gener, ja que alguns grups sindicals ja tenien els dies demanats de
desembre. El sindicat MC en el plenari de desembre també va expressar que
li aniria millor en dimecres. No obstant, i degut a la dimissió de la presidenta
al desembre, a la possible eliminació d’aquesta comissió (tema que es va
tractar en el plenari de gener), no s’ha realitzat cap reunió de la mateixa fins
al pròxim divendres 2 de març. Posteriorment, el sindicat MC havia expressat
a la presidenta, la seva conformitat de reunir-se els divendres, si es
convocava la reunió amb uns temps prudencial.
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També vol deixar constància que ella va dimitir de vicepresidenta perquè no
s’entenia amb l’anterior presidenta, no perquè la figura de vicepresidenta no
funcionés.
Comissió de contractació:
El cens que ens va enviar la Sra. Contreras era correcta; falten les persones
que estan d’excedència perquè el seu contracte està parat.
Comissió Paritària Conveni 2017-2019:
Faltava afegir el representant de M. de Catalunya que serà la Dra. Pilar Sala.
Ja tenim data per a la constitució de la Comissió: serà el dia 27.2.2018, a les
12h.
4.- Presentació de propostes i aprovació de les modificacions del
Reglament de Règim Intern presentades:
Es presenten dues propostes de modificacions del CSI-F i l’altra de SATSE.
a) El Sr. Lacosta presenta les modificacions que proposa el seu sindicat
(Annex 1), que fa referència als terminis de presentació de les esmenes a
les actes.
Vots a favor: 23
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
b) La Sra. Bonillo presenta les modificacions que proposa el seu sindicat
(Annex 2), que fan referència a actualitzacions legals, a la incorporació de
la figura de la vicepresidència, a les funcions de la presidència, a la
publicació de les actes i a la delegació de vots.
Abans de començar les votacions, la presidenta fa les següents reflexions en
relació a les modificacions presentades sobre les seves funcions, ja que no
entén perquè no pot tindre ni veu ni vot, entén que és la portaveu del comitè
i com a tal, ha d’abstenir-se de donar opinions pròpies del seu sindicat, però
sí té veu i vot. I en relació a la delegació de vots proposada per SATSE, la
presidenta pregunta a aquest sindicat, cóm ho ha de fer un sindicat que
només tingui un membre i no pot votar, ja que segons aquesta proposta, els
vots delegats només seran al propi sindicat.
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Repassem els articles un per un i els votem:
• Article 4t:
Vots a favor: 23
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
• Article 8è:
Vots a favor: 5
Vots en contra: 18
Abstencions: 0
• Article 9è:
Vots a favor: 18
Vots en contra: 3
Abstencions: 2
• Article 14:
Vots a favor: 5
Vots en contra: 18
Abstencions: 0
• Article 18:
Es retira la proposta (paràgraf 1 i 2).
La Sra. Presidenta demana que els membres de la Comissió Permanent siguin
membres del Comitè i no LOLS.
• Article 20:
Es retira.
• Article 26:
Vots a favor: 16
Vots en contra: 0
Abstencions: 7
• Article 40:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 20
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5.- Presentació i aprovació del document d’Arxiu i Custòdia de
documents del Comitè d’Empresa:
La documentació important que té el Comitè està guardada en un armari de
la sala de reunions, de l’àrea sindical i està tancat amb un cadenat. La
combinació només la tenen 3 persones: la presidenta, la secretària i el
tresorer.
CSI-F proposa utilitzar un document per regular la custòdia del documents
que es guarden en aquest armari (Annex 3). D’aquesta manera tothom que
necessiti treure un document de l’armari li haurà de demanar a la secretària i
se’n farà responsable mentre estigui fora de l’arxiu.
CSI-F proposa la realització d’un segell per a que la secretària pugui
compulsar els documents interns del Comitè. S’encarregarà del disseny la
Sra. Ibáñez.
Es posa a votació la utilització d’aquest document:
Vots a favor: 23
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
6.- Presentació i aprovació del calendari de Comissions:
La Presidenta, conjuntament amb la Secretària, proposen fer un calendari de
reunions anual amb l’empresa de les diferents Comissions.
Es posa a votació:
Vots a favor: 23
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
La Sra. Presidenta ens comunica un parell de coses que l’empresa li ha fet
saber:
A RRHH es faran canvis: es podrà demanar cita prèvia, els tiquets de
menjador es podran imprimir i no caldrà anar-hi, les targetes del bus es
carregaran al Roslena..., mesures per intentar evitar el col·lapse del servei.
A Salut Laboral abans hi havia 2 metges però, actualment, només hi ha el Dr.
Inglés; donat que els sembla insuficient, valoraran de tornar a posar 2
metges a la Unitat.
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S’han reclamat el Conveni i el Pacte signats a RRHH.
7.- Actualització membres Comissió de Treball i pàgina web:
La Sra. Secretària demana a la resta de Comitè que passin de nou els
membres que formen part de cada Comissió per poder actualitzar el llistat
perquè hi ha hagut modificacions.
La Sra. Ibáñez actualitzarà la pàgina web.
8.- Precs i preguntes:
La CGT ens informa que estant adherits a la vaga que convoquen per al dia
8.4.2018, de 24h. La UGT i CCOO proposen una aturada de país.
La Sra. Martín li demana explicacions a SATSE pels comentaris que circulen
pels Serveis referent al tema de l’1% del grup 2. Altres sindicats, com CSI-F i
UGT, també els ha arribat la informació que ha estat el propi Comitè que no
van acceptar la proposta d’augment de l’1% per al grup 2. No obstant, el
sindicat CCOO diu no tindre constància d’aquests comentaris, ni a Medicina ni
als seus afiliats.
SATSE manifesta que en cap cas s’han posat en contra del Comitè i que no
han dit res en relació a les explicacions que se’ls demana.
Sense més temes a tractar, aixequem la sessió a les 12:30h

La Presidenta
Marta de la Fuente

La Secretària
Ruth Escoté
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