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A Tortosa 18/08/2016

Adre�at a: Ger�ncia Territorial, Direcci� ICS Terres de l’Ebre, Servei Prevenci�, 
Servei Medicina Preventiva, Assessoria Jur�dica, Direcci� Serveis Generals.

Juan Luis Cardona, amb DNI ........., en qualitat de delegat de la Secci� 
Sindical de la Confederaci� General de Treball de Catalunya a l'"Hospital Verge 
De la Cinta" de Tortosa.

EXPOSA:

Havent observat en el transcurs de seguiment del circuit de roba 
bruta, procedent d'habitacions d'a�llats i altres possiblement contaminades, 
ens sorgeix la q�esti� de qu� en cap moment hem pogut veure el compliment 
de PLEC DE CONDICIONS T�CNIQUES PER A LA CONTRACTACI� DEL 
SERVEI DE BUGADERIA 2016 , pel que fa a la diferenciaci� d'aquest tipus de 
roba com protocol�litza en el seu apartat 3.2.1. que entre d'altres destaca:

"A ambdÄs hospitals la roba possiblement contaminada, anirÅ en bosses 
vermelles de plÅstic amb obertura biodegradable, degudament identificades 
amb pictograma i seran subministrades per l'adjudicatari.".

I en extrapolaci� relacionada amb l'apartat 7.- PREVENCI� DE RISCOS 
LABORALS que entre d'altres tamb� destaca:
"Obligacions en PrevenciÄ de Riscos Laborals (PRL) L'empresa adjudicatÅria i 

el seu personal seran responsables de l'adopciÄ i del compliment de totes les 

disposicions legals vigents en matÇria de prevenciÄ de riscos laborals. Durant 

el temps de realitzaciÄ de les activitats, l'empresa adjudicatÅria es 

responsabilitzarÅ de l'aplicaciÄ prÅctica d'aquestes, aixÉ com de les 

conseqÑÇncies que es derivin el seu incompliment, tant pel que fa a l'activitat 

per ella realitzada, com a la que poguÖs subcontractar amb tercers. "

�s per aix� i sempre amb la finalitat de millorar l'entorn hospitalari tant pel que 
fa a la diferenciaci� d'aquest tipus de material de risc per part del personal que 
el manipula transporta dintre-centre, com per al que tamb� manipula a 
l'empresa contractada concretament "Ilunion".
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De tots �s sabut que Ilunion fa una tasca de reinserci� social contractant 
persones amb discapacitats i minusvalideses de naturalesa diversa, incl�s de 
naturalesa mental. Aquest fet ens ha de fer reflexionar sobre el risc biol�gic 
que genera la manipulaci� de la roba bruta que prov� de l'activitat sanit�ria i 
assistencial de l'hospital.

Per aix� RECLAMEM: que la Ger�ncia de l'Hospital "Verge de la Cinta" 
transmet-hi a l'empresa adjudicat�ria la necessitat priorit�ria del compliment 
d'aquest punt 3.2.1. del PLEC DE CONDICIONS T�CNIQUES PER A LA 
CONTRACTACI� DEL SERVEI DE BUGADERIA 2016. Fent-ho complir
Per tant en favor de la nostra responsabilitat, instem a l'hospital a qu� avalu� i 
millori totes aquestes q�estions i s'implementin les mesures preventives o 
administratives resultants, podent sobretot donar resposta a les pr�pies 
necessitats i les de Ilunion envers els nostres riscos.

Si no �s aix�, esperem, ens facin arribar per escrit, els criteris que 
segueix l'hospital per l'omissi� d'aquesta condici�.

Esperant la seva resposta, a fi d’entre tots poder millorar els serveis de 

l’Hospital.

Salut i Anarquia

Juan  Lu�s Cardona, delegat de la Secci� Sindical de la CGT


