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Terrassa, 16 de gener de 2014

L’alcalde de Terrassa defensarà els treballadors del
Consorci Sanitari de Terrassa davant la Generalitat
Així els ho ha expressat en la reunió mantinguda avui amb representants del
comitè d’empresa del centre hospitalari

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha traslladat el seu suport als treballadors i
treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa, en defensa d’unes condicions
laborals que permetin garantir la qualitat de l’atenció sanitària per la qual s’ha
significat aquest centre i que podria veure’s afectada per la reducció pressupostària
dels darrers anys.
El comitè d’empresa del CST va demanar una reunió a l’alcalde per tal d’explicar-li
de primera mà les seves inquietuds en relació a les condicions laborals dels
professionals d’aquest centre sanitari, que consideren que han arribat a una situació
límit insostenible. Ballart s’hi ha reunit aquest migdia a l’alcaldia, juntament amb la
regidora de Salut, Josefina Soler, i el gerent municipal, Pere Montaña, i els ha
mostrat el seu suport i la seva comprensió: “Des de l’Ajuntament compartim
totalment la preocupació perquè aquesta situació no posi en risc la qualitat de
l’atenció sanitària als usuaris i usuàries d’aquest centre, i per garantir els drets
fonamentals dels professionals que hi treballen”, ha dit l’alcalde.
Per aquest motiu, l’alcalde s’ha compromès a traslladar personalment aquesta
preocupació al conseller de Salut, Boi Ruiz, en la reunió que properament han de
mantenir ambdós en relació a diversos aspectes relatius a la situació de la sanitat
pública a la ciutat.
En aquest sentit, Jordi Ballart ha expressat que “en moments com els actuals cal
defensar un model de sanitat pública sostenible a tot Catalunya i,
especialment, a tots els municipis. Un dret fonamental com és l’atenció
sanitària ha d’estar per sobre d’interessos polítics i de retallades. És del tot
injust que, un cop més, els professionals de la sanitat i també la ciutadania
rebi les conseqüències d’una política que no pensa en les persones”.
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El personal del CST va començar ahir una sèrie de concentracions diàries de cinc
minuts per a expressar la seva queixa contra el que consideren retallades
desmesurades de les seves condicions laborals, que han reduït el seu poder
adquisitiu en un 25%, i una mala gestió del centre, que repercuteix en l’atenció que
s’hi ofereix.
En una carta adreçada a tots els partits polítics, el comitè d’empresa del centre es
queixa que, malgrat l’esforç dels treballadors i treballadores, que estan assumint
unes condicions de treball que anys enrere eren impensables, les llistes d’espera
continuen creixent i les condicions assistencials empitjoren. També denuncien que,
davant el col·lapse del centre, es deriva part de l’activitat a centres privats,
assignant-hi recursos públics i empobrint encara més el servei.
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