
Valls, 19 de Novembre 2015

El Nou Consell d'Administració trenca la pau social al Pius.

La Gerència d'aquest hospital, ha presentat un art. 41 per 
augmentar la jornada laboral dels treballadors per a l'any 2016. 
Aquesta mesura aplicada de forma unilateral per a Direcció de 
l'Hospital i Consell d'Administració (òrgan polític orquestrat des de 
l'Ajuntament), pot tenir repercussions en el benestar dels 
professionals que atenen a la població. L'augment de la jornada 
laboral amb el consegüent augment de les càrregues de treball, no 
donen com a resultat una millor qualitat assistencial i aquest és el 
punt on estan incidint aquestes mesures que dur a terme.

La Qualitat Assistencial, pilar bàsic de la bona atenció al pacient, 
és la que es pot veure perjudicada per aquestes mesures de caire 
econòmic i simplista. 

El DISCURS de la Direcció de l'Hospital i del Consell 
d'Administració, sempre han estat encaminats a millores de la qualitat 
assistencial. Aquest, és un fet lloable i que tots fem nostre; Sindicats i 
professionals. Però sembla que amb aquesta llarga crisi i la forma com 
han doblegat els professionals de la sanitat, retallades a tor i a dret, 
aquestes paraules sols han servit als polítics per omplir els seus 
discursos electorals.

Després de les últimes eleccions municipals el Consell 
d'Administració està presidit per el Sr. Martí Barberà (President- CiU) i 
el Sr. Jordi Cartanyà (Vicepresidència-ERC). Senyors molts 
respectables però que mostren molt poca sensibilitat pels 
professionals de l'organització  que administren. Els podríem donar els 
cent dies de gràcia i disculpar les mesures que porten a terme. No és 
el cas, els dies han passat i sí que és veritat, que no porten el bagatge 
en el món sanitari que caldria per agafar els temes que toquen amb 
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pinces. Si ningú de la direcció els ha posat al corrent dels sacrificis que 
durant aquests llargs anys de crisi han portat a terme els treballadors 
del conjunt de centres que formen el Pius Hospital, nosaltres estem a 
la seva disposició per informar-los. Però no volem pecar d'innocents i 
segur que no és el cas i estan molt ben informats, i si estan ben 
informats, llavors hauríem de canviar la pregunta i formular-la de la 
següent manera: Com és que el Consell d'Administració amb control  
dels dos partits majoritaris a l'Ajuntament de Valls i amb sensibilitat  
per fer un país diferent i millor , per què a casa seva no prenen 
mesures per començar a canviar l'status quo ?.

Als països on ens volem emmirallar la qualitat entre altres va 
encaminada a reduir les jornades laborals (França; 35 h setmanals, 
Suècia; moltes empreses amb jornada de 6 h. laborals). Com és que un 
partit d'esquerres (ERC), clau en la governança, el primer que fa al 
Pius Hospital és aplicar un augment de jornada quan durant la crisi ha 
estat un dret defensat i mantingut ?. Defensat i mantingut gràcies als 
esforços dels treballadors i a la defensa incondicional del nostre 
sindicat (CCOO).

També podem fer la mateixa pregunta a CiU i s'ha de fer, però no 
és tan greu, ja que en solitari mantingué aquests drets als treballadors 
durant el període més fort de la crisi. 
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