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Benvolguts,
El passat dimarts dia 13 de setembrela Direcció de RecursosHumanos va tenir
coneixement,a travésde la Presidentadel Comité d' Empres4 que aquestComité havia
celebratuna reunió en la que els sindicatsAPIHC i CCOO van presenar una proposta
altemativa a la entregadaper la Direcció de l'Hospital amb l'objetiu d'adaptar el
pressupostde despesesa la reduccióde ingressos.A la propostadels esmentatssindicats
s'hi va sumarSICTESSi es van obtenir 13 vots. Tambéhi va haveruna altra proposta,
presentadaper CGT i queva servotadaper AIPS i CATAC, i queva obtenir 7 vots.
La propostapresentadaper la CGT no pot ser negociadaper la Direcció ja que no
comportauna reduccióde la despesa.
Quant a la propostapresentadaper APIHC i CCOO, consistenten cedir una part dels
diners que en 2010 es va negociaren el TLC i que estápendentde negociar per al
(2011-2012)
2017,a canvide que l'Hospital garanteixique no hi hauráacomiadaments
per efectede la reducció de1pressupostde despesesni pérduade dies de lliurang4 la
Direcció de l'Hospital I'ha analiux i, malgrat que no és aquestala sevaproposta,esta
en disposicióde debatrela i consensuarJaperó,per aixó, ésnecessaricompt¿ramb una
majoriadel Comitéd'Empresa.
La Direcció vol posaxde manifestque el temps que disposemper encaixarla reducció
de despesesa la que ens veiem obligats per la disminució d'ingressosprovinents del
Catsalut,quejunt arnbla de la restadel sectorha de contri-buira la reducciódel déficit
de la Generalitatde Catalunya,és cada cop més escas.Es per aixó que el temps de
negociacióper arribara un acordamb els treballadorsésmolt limitat.
Tots coneixem quins són els acords que s'estan produint en el sector i que s'estan
concretanto bé a reduir dies de lliuranceso a cedir una part dels dinerso bé afectantals
llocs detreball de forma total o parcial.
La Direcció de I'Hospital des del primer dia ha maniñestat la seva voluntat de
negociació per tal que aquestasituació sigui el menys lesiva per al conjunt dels
i no desitgemque la
treballadors,perd estemobligatsa reduir el pressupostde despeses
incapacitatper arribar a acordsens col.loqui en el pitjor dels escenarispossiblesque,
desdel nostrepunt de vista, seriaaquell en el que esvegin afectats llocs de treball '
Per tot aixó, demanemal Comité d'Empresa que, havent tingut coneixementde la
postura de la Direcció de I'Hospital respectea 1espropostes,ens comuniqui en breu
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