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CAMP DE TARRAGONA

SANITAT

L’Hospital Pius de Valls acorda
pagar l’equivalent de la paga extra

NADAL

CEDIDA

Els treballadors que necessiten cobrar l’import abans del dia 31 hauran de demanar una bestreta
Redacció

L’Hospital Pius de Valls no pagarà la paga extra de Nadal però
sí l’equivalent en concepte de
devolució d’un plus que s’havia
tret de la nòmina dels treballadors i del 3,5% del sou retingut
des del febrer d’aquest mateix
any. Això és el que decidia ahir el
president del Consell d’Administració d’aquest centre hospitalari, Albert Batet, segons informa
la secció sindical de la CGT de
l’Hospital Pius de Valls.
Segons el que ha acordat
l’Hospital, el pagament als treballadors d’aquests diners equivalents a la paga extra es faran
efectius a partir del dia 31 de desembre. CGT assegura que, «se-

El sindicat diu que els
treballadors que cobrin
menys de 1.000 euros
tenen dret a la paga
gons la gerència, la legalitat els
hi impedeix generar una nòmina
en data del 20 de desembre, data
en què s’hauria de pagar la extra
com a termini màxim».
Segons el matex sindicat, com
a solució per a les persones que
necessitin fer ús d’aquests diners
abans de la data prevista, l’empresa posarà a la seva disposició
plantilles de sol·licitud de bestreta per tal de pagar a tots els treballadors que ho demanin.
La mesura, però, sembla que
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no ha agradat al sindicat. «Ens
retornen la paga en concepte
d’un import que ja ens havien
tret, (les DPO’s i el 3,5% del sou
retingut). Però es queden la nostra paga extra, que ja hem generat. Per això, animem a tothom a
demanar la bestreta de l’import
que cregui, fins el màxim del que
seria la paga extra de Nadal».
La secció sindical de la CGT
recorda que el decret va tenir
vigència durant el mes d’agost i
es pregunta on ha anat a parar la
part proporcional dels mesos de
juny i juliol.
«L’actitut de l’empresa és de
sotmetre al treballador per aque
demani allò que és seu de manera que si algú ho necessita pot

demanar una bestreta. Però, qui
és que no ho necessita?», es pregunten els representants del sindicat a l’Hospital Pius de la ciutat
de Valls.
Menys de 1.000 euros
D’altra banda, el sindicat recorda
que els treballadors que cobrin
menys de 1.000 euros en jornada
completa tenen dret a cobrar la
paga, segons el mateix decret.
«La CGT denunciarà individualment el no pagament de la paga
extra donat que entenm que el
decret en que s’excusen no ens
afecta», afirmen a través d’un
comunicat que ha fet arribar a
la plantilla de l’Hospital Pius de
Valls.
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Calendari solidari de la policia del Vendrell
La Policia local del Vendrell va presentar ahir un calendari
solidari que servirà per recaptar fons per destinar-los a dues
finalitats socials del municipi: l’import íntegre de la venda
d’aquest calendari serà per al banc d’aliments de Càritas i per
comprar joguines per a l’Hospital del Vendrell.
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Els regidors de Constantí L’institut duu a terme un
renuncien a la paga
projecte d’aprenentatge
extraordinària de Nadal en anglès i alemany

L’empresari Esteve Blasi
rep la medalla dels
premis Macià

Així ho van acordar dilluns al plenari

Prop de 160 alumnes ja en van gaudir ahir

Placa per al Col·legi Oficial de Graduats Socials
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Els regidors i càrrecs electes
amb dedicació exclusiva i parcial de l’Ajuntament de Constantí
renunciaran a la paga extraordinària del mes de desembre.
Aquest va ser un dels punts de
l’Ordre del dia del Ple que es
va celebrar el passat dilluns al
vespre. Es tracta d’una mesura
que es pren en solidaritat amb
l’actual conjuntura econòmica i
amb les retallades salarials, entre les quals es troba la supressió de la paga extraordinària de
Nadal per als funcionaris i personal laboral. La quantitat es
destinarà a la compra de lots de
material educatiu i a una entitat

de caire social. L’ordre del dia
també proposava l’aprovació
del Pla Educatiu d’Entorn que
s’ha de desenvolupar durant els
propers quatre anys fruit d’un
conveni amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Tot i que, de moment, no
es contempla cap dotació pressupostària, tant l’Ajuntament
com el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya posaran un tècnic
per desenvolupar el projecte,
i es plantegen accions concretes com l’equitat, l’educació
intercultural, el foment de la
convivència i l’ús de la llengua
catalana.

L’Institut Roda de Barà ha rebut una dotació econòmica per
part de la Generalitat tal que el
centre pugui portar a terme un
projecte AICLE (Aprenentatge
Integrat de Continguts en Llengua Estrangera). La direcció
del centre va presentar el seu
projecte, batejat sota el nom
de «Babelfish», durant el curs
passat i aquest va ser acceptat
pel departament, «és com un
concurs de mèrits on moltes
escoles es presenten, tot i que
el departament només escull 75
centres de tota Catalunya, entre
primària i secundària, perquè
realitzin un projecte AICLE»,

diu Erola Fortuny, professora i responsable del projecte a
l’Institut Roda de Barà. L’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera està
considerat un model d’èxit ja
que dóna la possibilitat als estudiants d’adquirir competències en altres idiomes. Tots els
alumnes de l’institut participen
a «Babelfish», a través del qual
poden aprendre ciències naturals i socials en anglès, al menys
durant dues hores a la setmana, a més de geografia física en
llengua alemanya, per als estudiants de l’optativa d’alemany,
amb el que s’aconsegueix una
major immersió lingüística.

El president de la Generalitat de
Catalunya en funcions, Artur
Mas, va ser el responsable de
lliurar ahir catorze medalles a
títol personal i també a sis empreses en l’edició dels premis
Macià d’aquest any. A Tarragona, l’empresari guardonat va ser
Esteve Blasi, del sector turístic,
en reconeixement a la trajectòria reiterada i eficaç a favor del
municipi de Salou. La placa tarragonina va anar a parar al Col·
legi Oficial de Graduats Socials.
En la seva intervenció, el
president va qualificat de «referents» per a tota la ciutadania
del país els 20 guardonats entre

medalles i plaques Francesc
Macià 2012. En una conjuntura
de crisi, la ciutadania necessita
del seu exemple perquè són «els
punts de llum i els fars» perquè
Catalunya pugui mantenir una
«bona navegació» per sortir
«reforçats» de la crisi.
Francesc Xavier Mena, titular
en funcions del Departament
d’Empresa i Ocupació, va precedir la intervenció del president
per presentar els guardonats i
destacar els seus respectius valors que han justificat la concessió dels premis. Mena va dir que
el treball és alguna cosa més
que una manera de guanyar-se
la vida.

