
 

RUEGOS Y PREGUNTAS AL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 

 
Prec sobre l’Hospital de Bellvitge 
 
Havíem enviat des del Grup municipal Se Puede El Prat, una moció d’urgència 
amb respecte al conflicte que hi havia hagut a Bellvitge, d’aquests treballadors 
eventuals, que havien deixat sense cobrar la nòmina a final de desembre. 
Vàrem decidir retirar-la per a aquest mes, tot i que està registrada per al mes 
de gener, perquè estan negociant els treballadors amb una gerència de forma 
bastant complicada. Sabem que part d’aquests treballadors sí que els han 
confirmat que els hi pagaran la nòmina gràcies a les pressions rebudes pels 
mitjans de comunicació i pels propis treballadors i usuaris de l’Hospital de 
Bellvitge. No sabem si realment han cobrat tots perquè l’Hospital de Bellvitge 
és bastant obscur amb la informació i el lliurament de dades.  
 
El que sí que sabem és que entre setembre i octubre hi ha hagut 2.087 
contractes eventuals en aquest hospital, a part de tot el tancament de plantes i 
tot això, o sigui que aquest conflicte del pagament de les nòmines s’ha 
solucionat gràcies a les pressions, però no solucionarà el conflicte de fons que 
és el tema dels contractes eventuals. Contractes eventuals que es donen inclús 
en les parts estructurals com són les unitats d’UCI. Tot això deriva, també, en 
una qüestió que afecta directament a la nostra població i a la nostra ciutadania, 
donat que aquest hospital és l’hospital de referència de tots nosaltres, i aquest 
tipus de conflictos laborals, manca de personal, descontentament del personal, 
etc. etc. la infinitat de conflictes que existeixen a Bellvitge durant anys, afecten 
directament en la qualitat de l’atenció que podem rebre i que rebem nosaltres 
els pratencs en aquest hospital.  
 
Per tant, la moció queda registrada per al gener i volia donar les gràcies a tots 
els grups polítics perquè sí que es va enviar a tots i tots van donar el 
recolzament a la moció. Suposo que igualment la tornarem a presentar perquè 
com deia abans, ara pagaran les nòmines, però el problema de fons no el 
solucionaran, això està clar. D’aquesta forma crec que hi ha un treball conjunt 
des del municipi, sent com deia abans l’hospital de referència i que afecta 
directamente a la qualitat de l’atenció sanitària que reben les nostres 
ciutadanes i ciutadans, per tant, crec que és una tasca que hem de fer 
conjuntament.  
 
El gerent de l’hospital, lògicament, no agafa el telèfon, no estem a l’alçada 
d’això, però sí que  podem parlar amb els sindicats i amb els treballadors de 
l’hospital que ens van informant periòdicament de com va avançant la situació. 
Simplement volia comunicar això als grups que ens havíeu donat el vostre 
recolzament, que la moció continuarà endavant i que la intenció del nostre grup 



 

polític és seguir denunciant aquest tipus de coses, però ja d’una forma conjunta 
per poder fer pressió, perquè d’una vegada per totes els treballadors treballin 
en condicions dignes i els usuaris tinguin una atenció com es mereixen, digna 
també. Gràcies. 
 
______________________________________________________ 

 
Acta del ple: 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC10I02D&i

d=4777 
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