Sindicat d’ Infermeria
Reus. Tarragona

Reus, a 12 de desembre de 2017

Estimats companys
Com bé sabeu, en els darrers anys, el grup 2 ha estat suportant el cost de les retallades en
sanitat de manera especialment greu.
Aquest sindicat ha intentat, dins del marc de la negociació del nou conveni, entre altres
objectius,posar fre a aquesta dinàmica per mitjà de millores especifiques per al grup 2 que
equilibressin el pes de les retallades respecte dels altres grups professionals. Malauradament,
segons el nostre parer, el resultat de les negociacions entre el Comitè d’Empresa i la Direcció
no ha estat del tot satisfactori en aquest sentit.
Tot i manifestar la nostra voluntat de no signar el pre-acord del conveni per les raons
exposades, aquesta secció sindical ha mantingut la seva voluntat de seguir perseguint
l’objectiu abans esmentat fixant el seu acompliment com a condició per tal de poder signar el
nou conveni col·lectiu.
La legislació actual no reserva en exclusiva al Comitè d’Empresa el dret a negociar millores en
les condicions de treball amb l’empresa. Com a secció sindical, el SATSE té tot el dret a
negociar millores per als treballadors a qui representa i no renunciarà mai a aquesta capacitat
de negociació.
Desitgem la millora de les condicions de TOTS els treballadors d’aquesta empresa, inclosos,
evidentment, els treballadors del grup 2.
Per tal d’aconseguir-ho, seguirem fent ús de totes les eines que la llei posa al nostre abast, fins
i tot, si cal, la negociació directa amb els representants de l’empresa.
Desitgem que l’equilibri i la millora de les condicions laborals de tots els treballadors, sigui qui
sigui l’interlocutor de la negociació, continuï essent objectiu de tots els representants sindicals
de l’empresa i estem convençuts que, en aquest camí, només una bona relació entre els
membres del Comitè d’Empresa pot aportar èxit en els objectius que l’òrgan de representació
unitària es proposi.
Cordialment, us desitgem unes bones festes per avançat.
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