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La direcció de l’hospital
Sant Joan de Reus ha ac-
ceptat una proposta del
comitè d’empresa per tal
d’allargar les negociacions
per mantenir el conveni
col·lectiu més enllà del 30
de juny, quan caduca la
seva ultraactivitat. Les
dues parts s’han donat ara
quinze dies més per tan-
car un acord que, actual-
ment i segons les diverses
fonts consultades per
Reusdigital.cat, va pel bon
camí.

Tant l’empresa com els
treballadors són partida-
ris d’arribar a un acord,
per una banda, per evitar
un conflicte laboral més
greu, i per l’altra, per no
caure en el conveni col·lec-
tiu del sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública
de Catalunya (Siscat), que
suposaria una pèrdua im-
portant de drets laborals.

Fonts del comitè d’em-
presa i de la direcció con-
firmen els bons resultats
obtinguts en les reunions
de negociació –la darrera
es va fer la setmana passa-
da–, malgrat que encara
queden detalls per tancar
que podrien fer descarri-
lar l’acord. Amb tot, els re-
presentants sindicals han
deixat de fer pressió públi-
ca a l’empresa, amb actes
de protesta com ara la tan-

cada del 7 de juny passat i
la concentració de mig mi-
ler de persones a la plaça
del Mercadal, el 19 de
maig.

En aquests actes, el co-
mitè d’empresa va denun-
ciar recentment l’existèn-
cia d’una auditoria que
proposa diverses retalla-
des de sous i personal, i
que la direcció ja estaria
aplicant d’una manera en-
coberta. Una de les qües-
tions més importants que
està al damunt de la taula
de les negociacions és el
fet de poder assegurar que
el conveni col·lectiu signat
es podrà mantenir més
enllà del 31 de desembre
d’enguany, quan la gestió

hauria de passar a mans
d’un consorci amb majo-
ria accionarial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Comín va visitar la set-
mana passada Reus, en un
acte electoral d’ERC, i va
assegurar que el consorci
assumiria el personal de
l’hospital Sant Joan, tot
donant a entendre que ho
faria amb les condicions
pactades amb l’actual di-
recció. De fet, hi ha con-
sorcis que gestionen altres
hospitals que també van
respectar el conveni col-
lectiu vigent, sense deixar
els treballadors en funció
del conveni del sector,
com per l’exemple l’hospi-
tal Clínic. ■

a Tot i que l’actual conveni expira el proper 30 de juny, totes dues parts han
decidit allargar les negociacions per arribar a un acord
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Direcció i personal de
l’hospital Sant Joan es
donen 15 dies per negociar

En la seva intervenció a la ca-
pital del Baix Camp, el conse-
ller Comín sí que va manifes-
tar certs dubtes respecte al
personal de Ginsa, que s’en-
carrega de les tasques de
gestió de tot el Grup Salut de
Reus. En aquest cas, els 200
treballadors aproximats que
té l’empresa tenen més incer-
teses i no sabran si podran
ser contractats per un con-
sorci del qual encara es des-
coneixen molts detalls del
seu funcionament.

Un grup de treballadores de l’hospital Sant Joan, durant una protesta ■ MARC BUSQUETS
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Incertesa
respecte al
futur de Ginsa

La capitalitat reusenca de
la cultura catalana d’en-
guany compta, des d’ahir,
amb nou patrocinador. És
el cas d’Unió Corporació
Alimentària, que aportarà
10.000 euros a un parell
de projectes lligats a l’es-
deveniment impulsat per

l’Ajuntament de Reus. To-
tes dues parts van signar
el conveni de col·laboració
a l’estació enològica, en un
acte en què hi eren pre-
sents el batlle de la ciutat,
Carles Pellicer, i la regido-
ra de Cultura, Montserrat
Caelles. Per part de l’em-
presa, Jordi Castellví va in-
dicar: “Volíem participar
en els actes de la capitali-

tat, en especial en els vin-
culats amb la gastrono-
mia.” A banda, l’entitat
aportarà un extra de
5.000 euros amb produc-
tes alimentaris.

D’aquesta manera,
l’aportació econòmica
d’Unió Corporació Ali-
mentària destinarà 3.000
euros per a la confecció i
publicació d’un calendari

festiu de 2018, amb pro-
ductes alimentaris com
ara el vi, els fruits secs o
l’oli. D’altra banda, hi hau-
rà una col·laboració de
7.000 euros per donar su-
port al desenvolupament
d’una activitat gastronò-
mica i cultural encara per
definir i que es portarà a
terme durant l’últim tri-
mestre d’aquest 2017. ■

Unió Corporació Alimentària,
mecenes de la capital cultural
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Caelles, Pellicer i Castellví, durant la signatura del conveni,
ahir a l’estació enològica de Reus ■ MARC BUSQUETS

L’historiador Jaume Mas-
só és des d’ahir el nou pre-
sident del Centre de Lec-
tura de Reus. La seva ha
estat l’única candidatura
presentada per substituir
en el càrrec Xavier Filella.

Massó ja formava part
de la direcció del Centre de
Lectura, com a president
del ple de juntes i, a més,
treballa a l’Institut Muni-
cipal de Museus de Reus,
des d’on coordina gran
part de les exposicions so-
bre temes històrics. La in-
tenció de l’arqueòleg és do-
nar continuïtat als noms i
la gestió de l’ateneu cultu-
ral, amb decisions col·le-
giades. De fet, l’actual se-

cretari i mà dreta de File-
lla, Josep Fàbregas, està
del seu costat, així com
d’altres membres de la di-
recció actual. Els estatuts
del Centre de Lectura indi-
quen que l’elecció del pre-
sident és per a dos anys i
que una persona pot estar
en aquest càrrec un mà-
xim de sis seguits. ■

Jaume Massó,
nomenat president
del Centre de Lectura
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a La candidatura de
l’historiador ha estat
l’única per substituir
Xavier Filella

Massó i Filella, al Centre de
Lectura de Reus ■ J. GALLOFRÉ

Veïns de la urbanització
Mas Mel de Calafell han de-
nunciat que són víctimes
d’una plaga de paneroles
que han envaït les cases
sobretot del nucli de mun-
tanya, al voltant del carrer
Foranell. La denúncia l’ha
fet l’associació veïnal de
Segur i Urbanitzacions
(AVSU). Aquest no és el

primer cop que els veïns
d’aquesta zona denuncien
una plaga similar i des de
l’associació lamenten que
l’Ajuntament no hagi tro-
bat una solució definitiva.
La regidoria de Medi Am-
bient ha anunciat que fu-
migarà les clavegueres de
la zona en els pròxims dies
per erradicar la presèn-
cies dels escarabats. Els
insectes es colen a les ca-
ses pels deguassos. ■
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Plaga de paneroles a
Mas Mel de Calafell


