
reducció pressupostària 

La Generalitat aprova l'ERO temporal de 
l'Hospital de Sant Pau 
Els contractes d'un total de 1.397 treballadors seran suspesos durant 15 dies fins a finals del 2012
L'estalvi previst per la mesura és d'uns 10 milions d'euros 

La Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ha acceptat l'expedient de regulació d'ocupació temporal (ERO) presentat 
per l'Hospital de Sant Pau, que afectarà 1.397 treballadors dels 3.835 de la plantilla, segons ha confirmat a Efe Jordi Varela, 
gerent del centre. 

La resolució, amb data 11 de novembre, autoritza la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de Sant Pau a suspendre els contractes 
de 1.397 treballadors de la seva plantilla durant 15 dies, en el període comprès entre la data d'aquesta resolució i el 31 de 
desembre del 2012, segons ha informat el centre. Amb aquest ERO, que afecta el 36% de la plantilla, es volen estalviar 10 milions 
d'euros en 15 mesos, segons la gerència del centre, que afegeix que la reducció estructural està pensada per minimitzar l'impacte 
assistencial i laboral. 

L'ERO que havia presentat l'hospital afectava inicialment 1.491 persones, però al final aquest nombre s'ha reduït fins a quedar en 
1.397 persones. El pressupost del 2011 de CatSalud per a l'hospital de Sant Pau puja a 26,1 milions, un 8,8% menys que el 2010, 
que va ser de 270 milions. 

Sense acord amb els treballadors 

Fonts del centre han recordat que als 10 milions d'estalvi que suposarà l'ERO se sumen nou milions més d'un pla de retallades de 
la despesa que va començar a l'abril, i que s'espera que arribi als 15 milions fins al 2012. L'expedient preparat per la gerència 
assenyala que els metges interns residents (MIR), els metges adjunts de guàrdies, el personal d'urgències i altres situacions 
especials no estan afectats per aquest ERO. Fonts del centre han destacat que encara que no ha estat possible aconseguir un 
acord que evités aquest expedient, l'empresa continua amb la voluntat de dialogar amb els representants dels treballadors per 
facilitar la implantació de les mesures que se'n derivin. 

Dimecres, 23 de novembre de 2011 
Barcelona 
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