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La direcció assegura el cobrament de la nòmina, però diu que pot afectar la retribució variable

L’Hospital de Sant Celoni alerta
que els problemes de tresoreria de la
Generalitat poden afectar pagaments
L’Hospital ja informa
del temps d’espera a les
visites d’urgències

Sant Celoni
J.V.

L’Hospital de Sant Celoni
alerta que els problemes de
tresoreria per complir els
terminis de pagament als
proveïdors que ha reconegut la Generalitat aquesta
setmana poden afectar les
seves finances i, per tant, els
pagaments als seus treballadors. El director del centre
sanitari, Rafael Gotsens, ha
explicat que la facturació
que prové del Catsalut representa un 80% del total i que,
tot i que les nòmines del mes
de maig estan assegurades, sí
que es podria veure afectada
la retribució variable que,
segons diu, ja es va acordar
amb els treballadors que
estaria subjecta a la disponibilitat de la tresoreria.
En funció del retard en el
cobrament dels ingressos de
la Generalitat sí que admet
que es podria veure afectada
la paga extra del mes de juny.
Per Gotsens, el retard en
els pagaments de Catsalut
no són nous però en aquesta
ocasió té un matís diferent.
“En altres ocasions ens deien
que els pagaments arribarien
en un determinat termini,
però aquesta vegada no es

Sant Celoni

Els usuaris del servei d’urgències de l’Hospital de Sant
Celoni ja poden conèixer
el temps d’espera estimat
per ser visitats en els casos
menys urgents a través de
pantalles. La informació del
temps d’espera s’actualitza
cada 15 minuts i es pot consultar en la pantalla de la
sala d’espera o bé a la web de
l’hospital.

Un nou conveni restituirà condicions
laborals als treballadors d’hospitals
Patronal i sindicats pacten un conveni, suspès des de fa mig any
Granollers
EL 9 NOU

Els 3.000 treballadors del
sector de la sanitat concertada (hospitals i activitats
sociosanitàries) al Vallès Oriental recuperen condicions
laborals prèvies a les retallades vinculades a la crisi.

És una de les conseqüències
immediates del conveni del
sector que, aquest dijous, van
acordar els representants de
la patronal del sector i els
sindicats.
Aquest conveni recupera,
en part, els acords laborals
que havien estat vigents
dins de la Xarxa Hospitalària

d’Utilitat Pública (XHUP).
El pacte laboral en aquest
sector havia deixat d’estar
vigent fa mig any, per la
impossibilitat legal de prorrogar-lo i del desacord entre
els agents negociadors.
Ara, el compromís del
Servei Català de la Salut
d’incrementar en un 3,6% les

posa termini i això fa suposar que se superaran els 120
dies de termini”.
L’Hospital de Sant Celoni
rep aproximadament 1,2
milions d’euros mensuals
del servei de salut pública
i té una plantilla d’uns 300
treballadors. A principis
d’aquest mes de maig, l’hospital ha completat la segona
i darrera etapa de les obres
d’ampliació del Servei d’Urgències. La sala de radiologia
de l’hospital també s’ha
remodelat, tant estructuralment com en equipaments.
S’ha retirat el telecomandament i s’ha substituït per un
equip de radiologia digital
convencional de darrera
generació.
L’Hospital de Granollers
també està pendent del possible impacte dels problemes
de tresoreria de la Generalitat. La directora econòmica i
de Serveis Generals, Carme
Padullés ha assegurat, però
que no hi haurà problemes
per al cobrament de la nòmina del maig.

tarifes que paga als centres
hospitalaris i sociosanitaris
concertats. Aquest increment propicia que els treballadors puguin recuperar el
5% de salari que havien perdut arran de les mesures de
contenció que havien aplicat
els hospitals per compensar
la retallada de contractació
de la Generalitat.
Per als hospitals de
Granollers i Sant Celoni, el
nou acord substituirà el pacte intern entre direcció i sindicats. A Sant Celoni es preveu que també substitueixi
la modificació de condicions
de treball que s’aplicava.

Les Franqueses del Vallès
EL 9 NOU

La Fundació Apadis celebra
aquest diumenge 15 anys
amb una festa al Teatre
Auditori de Granollers i amb
nous projectes sota el braç
per seguir treballant en la
integració laboral de persones amb discapacitat. La
festa de diumenge al Teatre
Auditori de Granollers comptarà amb la participació dels
cors In Crescendo i Amics de
la Unió.
Ho fa amb Descosits, un
projecte que preveu que
els usuaris d’Apadis facin
el disseny i elaborin peces
de roba amb el suport del
dissenyador Jordi Dalmau,
de Granollers, i de diversos voluntaris. Les peces

es vendran en comerços de
Granollers, les Franqueses,
Mollet i altres municipis de
la comarca que tindran un
racó social per promoure els
valors d’aquesta fundació.
Apadis també té a punt
l’obertura de Felicitarium,
que es defineix com “un punt
de venda de felicitat” que
estarà situat al quiosc de la
plaça Espanya, al barri Bellavista, que els ha cedit l’Ajuntament de les Franqueses. Hi
vendran petites plantes decorades, pots de llaminadures
amb la implicació directa de
joves amb discapacitat que hi
faran les pràctiques laborals.
Tot plegat, s’afegirà al restaurant El Gato Verde i a La
Botigueta. Apadis atén ara 93
persones amb discapacitat i
hi col·laboren 54 voluntaris.
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Apadis celebra 15 anys amb
un nou projecte de disseny de
roba per integrar discapacitats

Cinc ferits en un topada entre
dos cotxes a Sant Celoni
Sant Celoni

Cinc persones van quedar ferides aquest
dilluns a la tarda en una topada entre dos
vehicles que es va produir a les cruïlles dels
carrers Santa Rosa i Doctor Fleming, a Sant
Celoni. L’accident va afectar un tercer vehicle
que estava aparcat en aquest punt i que va
patir alguns petits danys. El xoc es va produir
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cap a les 6 de la tarda. Els Bombers van haver
d’excarcerar a un home de 79 anys i una dona
de 78 que anaven a l’interior del quadricicle
que circulava pel carrer Sant Rosa. Tots dos
han haver de ser traslladat a l’Hospital General de Granollers. La conductora del cotxe
que circulava pel carrer Doctor Fleming, de
27 anys, i els dos ocupants van patir lesions
lleus. Van ser donats d’alta el mateix dia del
sinistre. Al lloc del xoc, hi van treballar Bombers, Policia Local i sanitaris.

