
Les dues parts reprendran les converses el dia 9 de setembre per evitar l’ERO

L’Hospital de Sant Celoni veu més a 
prop un acord amb els treballadors
Sant Celoni

L.C.

Fins a dia d’avui, la direcció 
de l’Hospital de Sant Celoni 
i els treballadors no han arri-
bat a cap acord per tal de fer 
front a les retallades pressu-
postàries del Departament 
de Salut de la Generalitat, tot 
i que, segons un portaveu de 
la direcció de l’Hospital, “es 
creu que s’estan aproximant 
posicions que faran possible 
assolir els objectius, garan-
tint la viabilitat econòmica 
sense haver de recórrer a 
l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO)”. 

Actualment, les reunions 
estan aturades per període 
de vacances i no serà fins al 
proper 9 de setembre quan el 

comitè i la direcció es reuni-
ran novament per continuar 
les negociacions que, en cas 

de no arribar a un acord, 
podrien acabar amb un expe-
dient de regulació d’ocupació 

L’alcalde de Parets presidirà el 
Consorci del Besòs

Sergi Mingote

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote (PSC), serà el nou 
president del Consorci per 
a la Defensa de la Conca del 
riu Besòs en substitució de 
José Orive (PSC), l’alcalde 
de Canovelles, que des del 
juliol és el nou president del 
Consell Comarcal. Mingo-
te assumirà la presidència 
aquest setembre. Tot i això, 
l’alcalde de Parets ja ha 
mantingut algunes trobades 
amb el gerent del Consorci, 
Josep Arráez, i amb Orive per 
posar-se al dia de l’activitat 
d’aquest organisme que ges-
tiona depuradores i té cura 
de tots els rius de la conca. 
El Consorci està format per 

52 ajuntaments de quatre 
comarques diferents: el 
Vallès Oriental, l’Occidental, 
el Barcelonès i Osona.

Mingote destaca la impor-
tància de la tasca que ha fet 
el Consorci des de la seva cre-
ació “impulsant una millora 
molt important de l’estat dels 
rius”. “El client fonamental 
són els rius i hem de treba-
llar per la seva conservació”, 
afirma Mingote que vol 
seguir potenciant l’educació 
ambiental entre els escolars. 
El curs 2010/2011 uns 5.400 
alumnes ja van participar 
en aquest programa. També 
vol treballar la participació 
potenciant el Projecte Rius 
i donant suport als ajunta-
ments per a la redacció de 
plans de clavegueram.

C/ Francesc Ribas, 4. Granollers.
T. 93 840 17 02

DIMARTS, DIMECRES I 
DIJOUS DE 9 A 13 H.

Connexió telemàtica amb DGT, tramitació 
instantània, gratuïta i sense foto.

Certificats oficials d’armes, nàutics, 
esportius i laborals.
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RENOVACIÓ DEL
PERMÍS DE CONDUIR

- SENSE CITA PRÈVIA -

HORARI D’ESTIU
DE L’1 AL 26 D’AGOST

A les 8 del vespre:
• Recepció musical amb ambientació medieval a la plaça. 

Ruta per dins del recinte, per contemplar diferents episodis de la història dels càtars.
• Parada a la taverna per refer les forces • Concert de cants medievals a l’ermita 

A les 10 de la nit: 
sopar i festa medieval...

i Fi de festa amb gran ballada col·lectiva 
1- Suggerim assistir al sopar amb indumentària medieval (si bonament es pot)  
2- Reserva de tiquets sopar (30 ) - Telèfons: 93 866 02 18 - 649 94 83 50

I també : Dissabte 17 de setembre a les 8 del vespre
Teatre a la nit : “EL JUDICI DE GALILEU” (Segons les actes de la Inquisició).

Per l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Direcció Salvador Fité 
Entrada 10

XII SOPAR- ESPECTACLE 
MEDIEVAL AL CASTELL 

DE GALLIFA

Dissabte, 3 de setembre 2011

Divendres, 26 d’agost de 2011
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Membres de la UGT en un acte de protesta davant de l’Hospital

(ERO) per a una vuitantena 
de treballadors.

Membres del sindicat UGT 
de l’Hospital de Sant Celoni 
han mostrat aquesta setma-
na la seva predisposició a 
“seguir negociant” i la volun-
tat “d’arribar a un acord que 
no comprometi el conveni 
que tenim vigent amb la Xar-
xa d’Hospitals d’Utilització 
Pública (XHUP) i que tot 
sigui legal”. També volen evi-
tar l’ERO. “Cap de nosaltres 
el vol; ni hospital ni comitè”, 
diu un membre del comitè. 

Les propostes que ha plan-
tejat la direcció de l’Hospital 
per fer front a la reducció 
de pressupostos inclouen la 
supressió dels tres dies de 
lliure elecció a què ara tenen 
dret els treballadors, ampliar 

les hores de la jornada labo-
ral i tornar a la situació que 
hi havia l’any 2006. D’altra 
banda, els treballadors, que 
estan dins del conveni de la 
XHUP i que tenen per con-
veni una retribució segons 
objectius i categoria que 
oscil·la entre el 3,5 i el 10%, 
haurien de renunciar, en un 
primer moment, a aquests 
beneficis i només els cobra-
rien aquest any en el cas que 
l’hospital acabés l’exercici 
sense deute. Una altra de les 
mesures proposades per la 
direcció del centre sanitari és 
que els treballadors retirin 
la demanda judicial que van 
presentar contra la retallada 
de sou del 5% aplicada fa un 
any. Així, l’hospital no hauria 
de quantificar en el seu pres-
supost els diners que hauria 
de retornar als treballadors 
en el cas que guanyessin el 
procés judicial. 

Un cop mantinguda la 
reunió del dia 9 de setem-
bre entre direcció i comitè, 
el comitè ha convocat una 
assemblea de treballadors 
per al dia 13 per prendre 
decisions.

Desarticulat un grup que 
robava a cotxes a l’AP-7
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos han desarticulat 
un grup de lladres que es 
dedicava a cometre furts a 
la xarxa viària. Bàsicament 
actuaven a l’AP-7 en el tram 
que passa per les comarques 
del Vallès Oriental, l’Occi-
dental i el Baix Llobregat. 

La policia catalana ha 

detingut deu persones –nou 
han ingressat a presó– a les 
quals els imputen una noran-
tena de fets delictius come-
sos, principalment, entre 
Santa Perpètua i Martorell. 
S’han pogut recuperar 13 
vehicles que havien robat per 
poder cometre els robatoris. 
Es calcula que els danys pro-
vocats per la banda superen 
els 600.000 euros.


