
 
 ACTA DE REUNIÓ DE MEMBRES DE COMITÈS D’EMPRESA, JUNTES DE PERSONAL I 
REPRESENTANS SINDICALS  

En data 2 de gener a les 11h en el Saló d’Actes del Hospital de Sant Pau, i a petició del Comitè 
d’Empresa del mateix hospital, té lloc una reunió amb la participació de representants sindicals 
i Comitès d’Empresa dels següents centres :  

 H. Sant Pau, H. Clínic, H. Vall d’Hebró, Consorci Sanitari Terrassa, Parc Taulí, Dos de 
Maig, H. M. Broggi, Consorci Garraf, UDIAC , C. Pere Mata Tarragona, H. Esperit Sant de Sta. 
Coloma, C. Primària de Tarragona, H. Trueta de Girona, H. Palamós , H. de Mollet, H. Bellvitge, 
C.S.I Hospitalet, H. Hospitalet, C. Primària metropolitana nord, C. Primària Catalunya Central, 
H. Viladecans, C. Primària Terres de l’Ebre, H. Mora d’Ebre, BSA Badalona assistència, CABA 
Centre assistència Baix Empordà.  
 
Com Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau donem la benvinguda als assistents i 
expliquem els motius de la convocatòria d’aquesta reunió.  

Desprès de les mostres de rebuig expressades per la majoria d’assistents/es, i amb l’objectiu 
de mantenir la continuïtat de les protestes, hem resolt: unir forces i lluitar de forma conjunta 
per cercar solucions consensuades (malgrat la diversitat de convenis i règims jurídics laborals 
del sector), per garantir a Catalunya una sanitat pública, gratuïta en el moment de la seva 
prestació, universal i de qualitat. I alhora, conservar els drets tant d’usuaris com de 
treballadors/es, malmesos en els darrers anys  per polítics i gestors.  

De la reunió es poden extreure un reguitzell de propostes que exposem tot seguit, amb la 
intenció de treballar, desenvolupar, debatre i consensuar conjuntament.  

 Recollides de signatures de tots els centres en protesta per les retallades patides i que 
aquestes siguin entregades en un dia concret acompanyades per tots els treballadors 
que puguin assistir.  

 Veure la programació de l’agenda del Honorable Conseller de Salut Dr. Boi Ruiz i tots 
els que puguem anar a “acompanyar‐lo”, fent reso a la premsa que estarà present als 
actes, per mostrar el nostre rebuig a les retallades imposades tant per part del Govern 
de la Generalitat com per part del Govern Central.  

 Encadenar tancaments temporals (d’una setmana) a tots els centres de salut del 
Principat.  

 Fer aturades alternatives i per col∙lectius, valorant si d’un dia o nomes d’unes hores 
diàries.  

 No acceptar cap pèrdua de drets , ni signar baix pressió cap retallada.  

 Consensuar les opcions de lluita i portar‐les a terme de menys a més segons 
implicació.  

 



Per escoltar les opinions dels assistents s’obre un torn de paraules en el que participen tots els 
centres presents. Majoritàriament agraeixen la iniciativa de la convocatòria, entenen la 
necessitat d’unir esforços, expressen la dificultat degut a la diversitat dins la sanitat, però 
creuen que es salvable i possible la unitat. Donen més opcions:  

 Buscar un lema que sigui comú a tots.  

 Sol∙licitar reunió amb el Conseller de Salut; si es produeix una negativa, irrompre 
igualment com a comitès d’empresa , juntes de personal, i delegats a la Conselleria de 
Salut fins que siguem rebuts.  

 Reunir‐nos amb tots els partits polítics i elevar les nostres queixes per ser debatudes i 
denunciades al Parlament.  

 Implicar a tots els sindicats en aquesta lluita i fer‐ho sense sigles sindicals per poder 
bloquejar la “farsa actual” de negociació de la taula sectorial i negociar directament 
amb el Servei Català de Salut , deixant a la Patronal aïllada.  

 Demanar com comitès els balanços comptables i les comptes d’explotació , i totes les 
despeses produïdes en els centres , i analitzar si son susceptibles de ser judicialitzats 
per presumptes delictes de malversació de caudal públic i/o prevaricació.  

 Divulgació a tota la població mitjançant escrits , reunions , vídeos etc...per 
conscienciar‐los de la gravetat de la supressió de drets com usuaris dins la sanitat.  

 Mantenir contacte amb altres col∙lectius (associacions de veïns, districtes dels barris, 
associacions de malalts , d’usuaris,etc...) a fi i efecte d’unir esforços.  

 Fer moviments de lluita alternatius i no sempre centrats en la ciutat de Barcelona , 
ampliar aquests moviments a comarques.  

 Mesures preventives per estar informats de que ens volen aplicar per aquest any que 
s’ha iniciat i així poder aturar en la mesura del possible el impacte.  

 Aprofitar dies de lluita d’altres col∙lectius i sumar‐nos a ells.  

 Aprofitar al mes de març la jornada unitària Europea.  

 Sol∙licitar reunió amb el cap de l’oposició del Govern Mas, Sr. Oriol Jonqueres i 
demanar‐li que estan disposats a fer per aturar les retallades.  

 Crear una plataforma, o millor una coordinadora desprès d’aquesta reunió, per 
coordinar esforços.  

 Conscienciar a tots els treballadors de la sanitat de la importància de ser solidaris entre 
nosaltres, independentment si som públics o privats.  

 Recolzar l’acte d’insubmissió del euro per recepta.  
 



Donat que no tots els centres estan presents degut a les dates nadalenques, ens emplacem 
tots per dintre de 15 dies en el mateix lloc i a la mateixa hora ( 16 de gener a les 11h saló 
d’actes de Sant Pau), per poder portar consensuades les opcions expressades, en el ben entès 
de poder iniciar a la menor brevetat possible accions conjuntes.  

Per acabar i en conclusió, acceptem fer un esborrany de Manifest conjunt per ser acceptat en 
la propera reunió. Consensuem el lema : “ En defensa dels drets dels usuaris i treballadors de 
la sanitat catalana”. Passem el e‐mail aconseguit per un company de la coordinadora de sanitat 
a Madrid evitaruiz13@gmail.com que ja porta aglutinant centres de tot el territori espanyol 
per fer accions conjuntes . Quedem en fer una acta de la reunió per ser entregada als 
assistents. Demanem als assistents els seus e‐mails de contacte i fem fotocòpies per repartir 
entre tots. Aixequem la sessió a les 13h 32m .  

Moltes gràcies  

Comitè d’Empresa hospital Sant Pau. 
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