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Es convoca la Mesa Sectorial de sanitat amb un únic punt a l’ordre del dia, el trasllat 
del laboratori de l’Hospital Josep Trueta de Girona .. Assisteixen a la mesa per 
parlar del trasllat del laboratori del Hospital Josep Trueta de Girona  el Sr. Xavier 
Savalls (adjunt de gerència) i la Sra. Núria Ballesta de RRHH amb dos de l’hospital 
Trueta. 

Se’ns informa del trasllat d'ubicació del laboratori de rutina a un nou espai que 
comporta condicions ambientals millors i diuen que també equipament nou. Els 
aparells son els mateixos, es neguen a dir el cost que tindrà el trasllat de la 
maquinària de l’Hospital al nou espai. A l’hospital queda un laboratori de urgències i 
també per a les proves que per premura de temps necessiten un procés immediat. 
Aquest trasllat afecta a unes 74 persones i ha costat uns 4 milions de euros. 
 
Al nou laboratori hi haurà personal estatutari, que prové de l’Hospital Trueta, i 
personal laboral que prové de l’IAS. 
 
CATACCTS va manifestar el seu desacord amb el trasllat, pensem que al Trueta hi 
ha suficient espai per poder fer uns nous laboratoris i creiem que assistèncialment és 
una temeritat portar les mostres de sang amunt i avall A més de no comptar a 
l’Hospital amb el professionals necessaris per portar a terme una adequada 
assistència sanitària amb la realització del trasllat. 
 
No s’ha negociar amb la part social cap condició de treball, i tampoc tenim la certesa 
que les places del personal que es trasllada continuen sent estatutàries en un futur. 
Per tant hem demanat la seva paralització. 
 
En relació al personal afectat, hem denunciat que a la gent que no vol traslladar-se, 
se li canvia l’organització de la planilla anual i, que per tant, s’està obligant a la gent 
a marxar. 
 
Van contestar que el trasllat es farà, sense donar cap explicació coherent del per 
què, i en relació al personal que es vol quedar a l’Hospital, el Sr. Quintana va dir que 
no se li modificaria la seva planilla anual. 
 
En el moment processal oportú, CATACCTS es personar à a la demanda contra 
aquest trasllat. 
 

 

 

 

 


