Moció que presenta els grups municipals del PDECAT, ERC, ICV i PSC per
la retribució del 50% de la paga extra de 2012 i el retorn del 5% amb
caràcter retroactiu de 6 mesos de 2015 als treballadors de la Fundació
Hospital Sant Bernabé.

Apunt prèvia:
Aquesta moció és a proposta del Comitè d’Empresa de l’Hospital Comarcal
Sant Bernabé però degut a la impossibilitat del ROM, com a deferència, la
presenten formalment els diferents grups municipals signants.
Antecedents:
Des de fa 8 anys, el Govern central, davant de l’escenari de crisi econòmica,
adopta un seguit de mesures relatives en matèria pressupostària, tributària i
financera per la correcció del dèficit públic que afecta a tots els i les
treballadores de l’administració pública i del sector públic. L’aplicació
d’aquestes mesures han suposat pels treballadors/res de la Fundació Hospital
Sant Bernabé una pèrdua important de poder adquisitiu i de drets laborals.
L'aplicació del RD 8/2010 va suposar la reducció d’un 5% del sou a partir de
juny de 2010 i també el RD-LEY 20/2012 establia el no pagament de la paga
extra de desembre de 2012 (aquesta de caràcter temporal fins a la recuperació
econòmica de l’Estat).
Després de diverses reunions, s’aconsegueix que es faci efectiu el 24,8% de la
paga de 2012 a finals de 2015 i el 26’2% a finals de 2017, quedant pendent de
recuperar el 50% de la paga. Aquest pagament s’hauria de fer efectiu, tal com
es va a aprovar en la resolució de 20 de Gener de 2016 al Parlament de
Catalunya per unanimitat de tots els grups polítics, on s'establia la recuperació
de la paga extraordinària de 2012 als funcionaris i treballadors públics.
Arran del nou conveni de sector del SISCAT, a partir de maig de 2015, s’hauria
d’haver recuperat en nòmina la disminució del 5% del sou. Aquesta recuperació
es va fer efectiva a Desembre de 2015, quedant un deute amb els
treballadors/res de caràcter retroactiu dels mesos compresos entre maig i
octubre, ambdós inclosos, que a hores d’ara encara no s’ha fet efectiu.
Tenim davant un possible canvi de fórmula jurídica de l'Hospital Sant Bernabé
que deixa evident, dins els acords pactats, que tot el deute que es tingui amb
els treballadors/res de l’Hospital Sant Bernabé, s’ha de fer efectiu abans de
realitzar formalment el canvi, ja que aquest s'ha de produir amb deute 0.

Exposem:
Que els treballadors/res de la Fundació Hospital Sant Bernabé, malgrat les
retallades de sou i sacrificis que porten patint durant 8 anys, mai han deixat
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d'exercir la seva professionalitat i responsabilitat laboral envers l’assistència
sanitària a la Comarca.
Que en diverses reunions mantingudes tant amb la Gerència de l’Hospital, com
amb la Presidenta del Patronat, s’ha fet esment al deute amb els
treballadors/res, però en cap cas s’ha arribat a un compromís per escrit del
mateix.
Que caldria recordar que l’ajuntament de Berga l’any 2016 pressuposta i fa
efectiu el pagament del 75% de la paga de 2012 estrictament pels seus
treballadors, i presenta i aprova el pressupost de la Fundació Hospital Sant
Bernabé sense tenir en compte el deute de la mateixa paga pels treballadors
de dita fundació.
Que el deute existent no són extres sinó part del seu salari, i que ja fa anys que
tant per llei, com per normativa o per conveni de sector, haurien d’haver
recuperat tal com han fet la majoria de treballadors/res i funcionaris de les
administracions i sector públic.
Que ens dirigim al Ple com a màxim òrgan de Govern ja que les reunions del
Patronat de la Fundació, ara per ara, son inexistents i per tant poc resolutives
al respecte, i en tot cas, qualsevol decisió que prenguin, també haurà de ser
ratificada dins aquest mateix Ple.
Que la decisió final al respecte, passa per tenir voluntat política, ja que per
sobre les decisions d’un tècnic hi ha un màxim òrgan amb potestat de decidir.

Per tot lo exposat en aquest document, elevem al Ple de l’Ajuntament de

Berga el següent:

1. Que el Ple insti al Patronat de la Fundació Hospital Sant Bernabé a

reunir-se per tractar l’assumpte exposat.
2. Que es faci efectiu, dins el primer trimestre de 2018, la retribució

pendent del 50% d'aquesta paga i el caràcter retroactiu del 5% dels
mesos de maig a octubre (ambdós inclosos) de 2015, als treballadors de
la Fundació Hospital Sant Bernabé.
3. Comunicar l'acord fina al Patronat de la Fundació Hospital Sant Bernabé,

a la Gerència de l'Hospital i al Comitè d'Empresa del mateix.
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