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Al Molt Hble President de la CA de les Illes Balears

Molt Honorable President,
Disculpi les molèsties i l’atreviment del collectiu de treballadores de LIREBA Serveis
Integrals SL, empresa aquesta contractada pel seu Govern per dur a terme les
tasques de neteja de l’hospital Universitari de Son Dureta.
Com vostè sabrà, el passat 16 de març varem convocar una vaga de 24 hores en el
servei de neteja de l’Hospital Universitari de Son Dureta. El punt en litigi és el que fa
referència a la revisió salarial fixada en el conveni collectiu. Això només és un punt,
però realment existeixen altres elements de discordança que alimenten el conflicte.
El més greu de tots és la intenció de l’empresa de contractar o mantenir el que dins
el món laboral es denominen directius o comandaments intermedis tòxics. Un altre
és la ja coneguda política empresarial la qual, per tal d’aconseguir una contracta,
consisteix en rebentar els preus a la baixa per, després, reduir la massa salarial com
a fórmula per equilibrar els resultats d’explotació.
Hi ha interpretacions diverses referents a si tenim o no un dels millors convenis que
s’apliquen al personal de neteja hospitalària. Nosaltres consideram que tenim el
conveni i les condicions socioeconòmiqes i laborals que ens mereixem, ni més ni
manco, i que aquestes s’han de millorar per complir els objectius òptims que ens
hem marcat. Un altre punt que pot desembocar en un conflicte de difícil solució, si
no hi començam a posar remei en aquest moment, és el referit a les formes de
trasllat del personal de neteja de Son Dureta cap a Son Espases. No podem oblidar
que som treballadors amb contracte indefinit i per tant tots els treballadors i
treballadores de neteja, seguretat, cuina, bar i restaurant i un llarg etcètera tenen el
dret d’ocupar el seu lloc de feina, que avui ocupen a l’Hospital de referència de Son
Dureta, a l’hospital de referència de Son Espases. L’empresa LIREBA Serveis
Integrals i altres empreses estan enviant missatges que nosaltres consideram
autèntiques provocacions i que venen a dir que nosaltres no farem les tasques que
avui desenvolupam a l’hospital Son Espases. Confiam que no sigui així, però com que
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no ens refiem gens d’aquest tipus d’empreses tòxiques, volem que s’obrin converses
entre les organitzacions sindicals i el Govern de les Illes Balears per tancar un gran
acord que garanteixi el manteniment del nostre lloc de feina.
Es ben segur que es pregunta el perquè ens dirigim a vostè avui, 27 de març de
2009, amb una concentració de treballadors i treballadores quan el més lògic seria
que IB-Salut fos qui canalitzàs aquest tipus de converses, però resulta que des del
passat 15 de març, dia en que els seus responsables es van comprometre a mantenir
converses amb nosaltres, aquestes han brillat per la seva absència.
Sense res més per afegir, ens acomiadam amb una salutació cordial reiterant les
disculpes per aquest atreviment però és que, com podrà comprovar, entre el
personal de contracte de l’hospital de Son Dureta sumam més de 300 famílies que
avui pateixen incerteses laborals per no saber quina serà la seva situació laboral
quan s’inauguri i es posi en ple funcionament l’hospital universitari de Son Espases o
hospital de referència de les Illes Balears.

Signat: Comitè d’Empresa LIREBA Serveis Integrals SL contracta de neteja
de l’Hospital Universitari Son Dureta.
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