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La situació que denuncien
els treballadors de l’hospi-
tal sociosanitari Francolí
ve des de lluny. De fet, els
sindicats ja havien presen-
tat diverses denúncies re-
lacionades amb la salut la-
boral, com ara el fet de no
aplicar el protocol de se-
guretat en un brot de sarna,
i també denúncies per ha-
ver-los coartat la llibertat
sindical. En aquest sentit,
Inspecció del Treball ha
amonestat diverses vega-
des l’empresa per incom-
pliment de l’obligació
d’informar el comitè
d’empresa dels contractes
que es fan, els processos
de selecció, l’organigrama
i la plantilla de l’empresa, i
l’entrega de les còpies dels
contractes de treball.

Ara, però, Metges de
Catalunya i el Sindicat
d’Infermeria Satse van
més enllà perquè, segons
afirmen, veuen que GiPSS
incompleix la llei. Així, el
2 d’abril van presentar una
querella penal contra el
gerent, Lluís Bachs, que
ocupa el càrrec públic des
del desembre del 2004.
Volen que es responsabi-
litzi dels «delictes conti-

nuats contra els drets dels
treballadors, d’amenaces,
de coaccions i de prevari-
cació».

Els dos sindicats, majo-
ritaris en el comitè, expli-
quen que GiPSS va san-
cionar una treballadora per
haver maltractat un pa-
cient, tot i que el jutge va
desestimar la denúncia in-
terposada per l’empresa.

També esmenten la «polí-
tica de contractació arbi-
trària», com ara el fet de
mantenir el càrrec de cap
de cuina a la persona que
l’ocupava quan eren al so-
ciosanitari Casablanca, tot
i que actualment, a l’hos-
pital Francolí, no hi ha cui-
na, ja que se n’encarrega el
servei de cuina de l’hospi-
tal Joan XXIII. També ex-

pliquen que podria existir
«un possible delicte de
cessió il·legal de treballa-
dors», ja que GiPSS té
contractats una llevadora i
un odontòleg, professio-
nals que no treballen al
centre sociosanitari, que
els cedeix a l’Institut Cata-
là de la Salut (ICS).

D’altra banda, Satse i
Metges de Catalunya cre-

uen que podria haver-hi un
cas de mobbing, perquè,
després que una empleada
fos «represaliada perquè
era delegada sindical»,
Treball va obligar GiPSS a
reincorporar-la; ara, però,
«existeix duplicitat al lloc
de treball»: no han assig-
nat tasques a la metgessa
perquè ja hi ha una altra
persona que ocupa el lloc.

Els sindicats de metges i d’infermeres
es querellen contra el gerent de GiPSS

Acusen el responsable de l’empresa pública de gestió irregular al sociosanitari Francolí de Tarragona

Una imatge d’arxiu de l’hospital sociosanitari Francolí de Tarragona. / JUANPE RODRÍGUEZ

� El sindicat Metges de Catalunya i el Sindicat
d’Infermeria Satse han interposat una querella
per la via penal contra el gerent de l’empresa
pública sanitària Gestió i Prestació de Serveis

� L’empresa Gestió i
Prestació de Serveis de Sa-
lut no farà cap valoració
sobre la denúncia mentre
el procés judicial estigui
obert. D’altra banda, el
Síndic de Greuges ha sol-
licitat al Departament de
Salut que l’informi de «la
manca de compliment de
les resolucions de la Ins-
pecció de Treball», així
com de «la manca de dis-
posició per negociar el
conveni», segons la carta
tramesa pel síndic, Rafael
Ribó, al comitè d’empresa
de GiPSS el mes de març
passat.

N. SERRET / Tarragona de Salut (GiPSS), Lluís Bachs, per demanar-li
responsabilitats per «la gestió irregular al cap-
davant de l’empresa». Així ho afirmen els dos
sindicats. L’empresa gestiona, entre altres cen-
tres, l’hospital sociosanitari Francolí de Tarra-

gona, on, segons Metges de Catalunya i Satse,
es produeixen la major part d’irregularitats,
com ara l’incompliment de les sancions que
Inspecció del Treball ja ha imposat diverses
vegades.

El cas, al Síndic
de Greuges

S’obren les
inscripcions de
colònies del
Consell del Baix
Camp
� Reus. El període
d’inscripcions per par-
ticipar en les colònies
d’estiu que cada any or-
ganitzen el Consell Co-
marcal i el Consell Es-
portiu del Baix Camp ja
s’ha obert. Aquestes
colònies estan adreça-
des a nois i noies d’en-
tre 3 i 15 anys i tenen
com a objectiu princi-
pal fomentar conductes
saludables mitjançant
la pràctica esportiva i
l’alimentació adequa-
da. Es faran tres progra-
mes, en tres dates dife-
rents, segons l’edat del
nen. El lloc d’allotja-
ment és la casa de colò-
nies Mas Portal, situada
a Àger, a la Nogue-
ra. / EL PUNT

La Fundació
Carles Pi i Sunyer
premia Serveis
Socials de Reus
� Reus. La Fundació
Carles Pi i Sunyer ha
seleccionat, per ser in-
closa al Banc de Bones
Pràctiques de la seva
pàgina web, el progra-
ma d’atenció integral a
les persones més grans
de 80 anys de Reus,
com a model de bona
pràctica. El programa,
que porta a terme la re-
gidoria de Serveis So-
cials, consisteix a man-
tenir i millorar la quali-
tat de vida de la gent
gran, ampliar la cober-
tura des dels serveis
d’atenció domiciliària
integral a partir de la te-
leassistència, el servei
d’ajuda i el menjar a do-
micili. / EL PUNT

Els Eurogames
reuniran milers
d’esportistes
homosexuals
� Barcelona. Barcelona
serà seu l’any vinent
dels Eurogames, una
iniciativa que aplegarà
esportistes homose-
xuals, bisexuals i trans-
sexuals de 27 discipli-
nes. L’eslògan serà Co-
me south! Play with us
(‘Vine al sud! Juga amb
nosaltres’), en al·lusió
al fet que fa 14 anys que
la iniciativa no es feia al
sud d’Europa. Hi parti-
ciparan més de 30.000
persones entre el 24 i el
27 de juliol. / EL PUNT

� Amb l’objectiu de fo-
mentar el contacte entre la
comunitat universitària de
la URV i el sector socioe-
conòmic de les comarques
de Tarragona, la Universi-
tat Rovira i Virgili organit-
za per tercera vegada el
Fòrum de l’Ocupació Uni-
versitària. Se celebrarà els
dies 18 i 19 d’abril al cam-
pus Sescelades de Tarra-
gona, amb la vista posada
a repetir la bona participa-
ció, tant d’empreses com
de visitants, de les dues
edicions anteriors.

El fòrum és una fira or-
ganitzada en estands, on
alumnes i exalumnes de la
URV reben informació de
primera mà dels responsa-
bles dels departaments de

recursos humans de les
empreses i entitats més
importants implantades al
territori. En aquests es-
tands, s’hi pot lliurar el
currículum, rebre orienta-
ció sobre els perfils pro-
fessionals més sol·licitats i
obtenir assessorament so-
bre proves de selecció.

A més, els estudiants
poden comprovar quines
són les carreres professio-
nals que més treballadors
necessiten i rebre informa-
ció dels programes de
pràctiques, així com quins
són els passos per anar a
treballar a l’estranger, la
manera de crear una em-
presa i els ajuts que exis-
teixen. L’accés a la fira és
lliure i no cal inscripció
prèvia.

La URV promou el contacte
entre estudiants i empreses
al tercer fòrum d’ocupació
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� La junta de govern local
de Reus va donar ahir llum
verd al conveni de col·la-
boració amb la Universitat
Rovira i Virgili (URV), la
fundació d’aquesta uni-
versitat i la Fundació Cul-
tural de Reus Pedrol Rius,
per tal de poder crear i de-
senvolupar la càtedra que
portarà el nom d’aquest
advocat reusenc. La càte-
dra tindrà com a missió
generar coneixement en
l’àmbit jurídic, centrant-se
principalment en el dret, la
gestió i l’administració lo-
cals. Les seves activitats es
plantejaran entorn de cinc
grans àmbits: la formació,
la recerca, la creació d’o-
pinió, la transferència de

coneixements i la divulga-
ció. Aquesta càtedra estarà
relacionada amb la Facul-
tat de Ciències Jurídiques i
es podria posar en marxa a
partir del curs vinent. Tin-
drà el nom d’Antoni Pe-
drol Rius, l’advocat nascut
a Reus el 1910 que va ser
fundador del Centre d’Es-
tudis Jurídics i que va pre-
sidir el Consell General de
l’Advocacia.

Càtedra Gaudí
D’altra banda, l’Ajunta-
ment de Reus també està
negociant amb la universi-
tat impulsar una altra càte-
dra, que portarà el nom de
càtedra Gaudí. Estarà rela-
cionada amb l’arquitectu-
ra, però falta encara acabar

de concretar-ne els contin-
guts. Es faria conjunta-
ment amb l’escola d’ar-
quitectura, implantada al
campus de Bellisens de la
URV des de fa dos cursos,
i estarà vinculada al món
de l’arquitecte Gaudí.
S’impulsarà amb la Fun-
dació Gaudí, creada re-
centment a la capital del
Baix Camp.

Les càtedres es fan a la
universitat, però són pa-
trocinades per empreses i
institucions del territori.
Aquestes dues càtedres
s’afegiran, a partir del curs
vinent, a les quatre que ja
estan en marxa a la univer-
sitat, tres de les quals for-
malitzades amb empreses i
una amb la Unesco.

Reus aprova crear amb la URV la
càtedra Antoni Pedrol i Rius,

d’estudis jurídics locals
EL PUNT / Reus


