POSICIONAMENT DE LA SECCIÓ DE CCOO DE L’ HUSJR DAVANT
DE LA COMUNICACIÓ PER PART DE L’EMPRESA DE NO PAGAR
LES DPO's ALS TREBALLADORS

Desprès de la comunicació per part de l’empresa a tots els treballadors de que no pagarà els
objectius del 2017 degut al desequilibri pressupostari del 2017 i, parant-se al conveni col·lectiu
2017-2019, la secció sindical de CCOO de l’ HUSJR us vol dir que aquest dèficit de 3 milions de
euros són una vegada descomptats les DPO’s dels treballadors i que:
1. En cap moment l’empresa ens ha presentat estat de comptes al llarg de l’any tal i com
indica l’art. 64 de l’ ET
2. En cap moment l’empresa ens ha donat explicacions de com s’ha produït el desequilibri
3. En cap moment se’ns ha explicat si l’organització de l’empresa ha pres cap mesura per
corregir aquest desequilibri
Per tot això pensem que una vegada més no s’ha fet una bona organització de l’hospital i per tant
s’ha fet servir els diners de treballadors d’una manera inapropiada. Les DPO’s dels treballadors no
ha de suplir la ineficaç organització que, de de fa anys s’està portant a terme al nostre hospital . I
diem nostre perquè ens costa molts diners.
Es veritat que CCOO vam signar un conveni amb unes DPO’s condicionades a equilibri
pressupostari, condició indispensable per mantenir el nostre conveni. Vam sospesar la possibilitat de
perdre les DPO’s o perdre el Conveni i passar al Conveni SISCAT i vam optar mantenir el nostre
conveni.
Estem convençudes/ts que vam optar per la mil or opció pels treballadors i, així ho hem dit sempre.
Però això no implica que l’empresa pugui utilitzar els diners dels per pal·liar la seva ineficàcia.
Per tot això CCOO diem

NO HI ESTEM D’ACORD I PRENDREM TOTES LES MESURES
AL NOSTRE ABAST
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