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Denuncien un cas de «persecució
sindical» a l'Hospital Verge de la
Cinta
El sindicat CATAC-CST/IAC exigix la dimissió del director de Persones, Jordi
Ribes, i de la coordinadora de la Unitat Territorial de Gestió Administrativa per a
pacients, Empar Navasquillo

Este dilluns al matí s'ha fet una protesta a les portes de l'hospital per denunciar el cas | Anna Ferràs/ACN

El sindicat CATAC-CST/IAC ha denunciat un cas de "persecució sindical" a l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i ha exigit la dimissió del director de Persones, Jordi Ribes, i de la coordinadora
de la Unitat Territorial de Gestió Administrativa per a pacients, Empar Navasquillo. Una delegada
sindical del CATAC hauria estat apartada del seu lloc de treball després de reclamar una
compensació per hores sindicals. Els delegats sindicals consideren que se l'ha castigat i demanen
una millor gestió a la direcció del centre, que ha fet un gest per resoldre-ho i no entorpir encara
més el clima laboral. Un grup de personal sanitari s'ha concentrat a les portes de l'Hospital este
dilluns al migdia i han aprofitat per alertar que l'excés de feina i la mala planificació fa que molts
metges especialistes marxen del territori.
Com han informat des del sindicat, el 9 d'octubre del passat 2017, es va alertar a la coordinadora
de la Gestió Administrativa de l'Hospital de Tortosa que s'estava generant "un mal clima laboral"
per a una de les delegades sindicals que havia demanat la substitució per les hores amb les quals
exercia el càrrec de representació dels treballadors. La situació es va agreujar des d'aquell moment i
la treballadora no va aconseguir que hi hagués substitucions per les seues hores sindicals, un fet
http://www.aguaita.cat/noticia/11434/denuncien/cas/persecucio/sindical/hospital/verge/cinta
Pàgina 1 de 2

que va provocar que a les especialitats on treballava la tensió amb els companys incrementés.
Enlloc de ser reforçada en la seua feina, la delegada sindical del CATAC-CST/IAC va ser
desplaçada del seu lloc de treball i substituïda per dos persones.
Este "càstig" no té precedents en les darreres dècades a l'Hospital de Tortosa. Així ho ha
assegurat la coordinadora de la secció del CATAC, Cinta Sarroca, qui ha denunciat una
"persecució sindical" amb dos responsables clars, el director de Persones, Jordi Ribes, i la
coordinadora de la Unitat Territorial de Gestió Administrativa per a pacients, Empar Navasquillo.
En la protesta que s'ha fet a les portes de l'Hospital de Tortosa, este dilluns al migdia, s'ha
demanat la dimissió de tots dos. "Pensem que no gestionen bé al personal, no es cobrixen les
baixes que s'han de cobrir i tenim fuga de metges. Diuen que no en troben que vulguen venir a
Tortosa però es tracta de fer-los un bon contracte, de qualitat. Perquè si et saturen de tasques,
marxaràs ràpid", ha lamentat Sarroca. "Haurien de pegar-se per venir aquí però s'angoixen de
seguida perquè no paren de fer guàrdies, tardes, se'ls envia als hospitals de Móra d'Ebre i
Amposta. Hem de cuidar el personal", ha demanat Sarroca.
En el manifest que han llegits els sindicats, també han demanat que s'aturen els "canvis
unilaterals i dictatorials" dels treballadors, la falta de motivació, la contractació precària -de vegades,
de dies-, les contractacions a dit, i els horaris "intempestius" que fan impossible la conciliació
familiar. Per altra banda, han reclamat que es cobrisquen les baixes de totes les categories també del personal administratiu-, i que hi haja "incentius i reconeixement" per a uns treballadors
que han mantingut els nivells de qualitat assistencial situant any rere any l'Hospital de Tortosa
entre els millors 20 centres de Catalunya.
Si els coses no milloren ja avisen que no pararan. "És un fet greu que no ens havia passat mai en
cap equip directiu. No ens havien tractat d'esta manera ni amb este menyspreu", ha assegurat
Sarroca. Ara però, donen un vot de confiança a la direcció del Verge de la Cinta. "Si no, tornarem.
Això només serà el principi", ha dit la coordinadora sindical.
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