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Acomiadaments, tancament d’unitats i retallades de personal i 
recursos a l’Hospital de gestió privada de Dènia
Comitè d’Empresa de Marina Salut

NOTA INFORMATIVA.
El motiu de la present és comunicar-vos des del Comitè d’Empresa de Marina Salut la situació 
actual i futura de l’àrea sanitària de la nostra comarca. Ja fa molts anys que es va firmar la concessió 
administrativa per la qual  Marina Salut S.A. (formada per Bancaixa i CAM 35 % i DKV 65 %) 
gestionaria durant els propers quinze anys els recursos sanitaris de la comarca; en aquesta concessió 
es van firmar un plec de condicions que garanteixen l’assistència sanitària pública i la màxima 
qualitat possible en aquesta assistència. A hores d’ara perilla, i molt, la qualitat assistencial, posant 
en evidència el plec de condicions i deixant en mans d’empresaris la salut dels ciutadans.

En les últimes setmanes s’han produït acomiadaments improcedents en l’Hospital de Dénia i en 
centres  de  salut,  s’ha  retallat personal  assistencial  en  urgències,  han  suprimit  les  guàrdies 
hospitalàries d’alguns especialistes (neuròlegs, pneumòlegs, digestius,...), han tancat parcialment 
les  àrees  d’hospitalització  quirúrgica  i  mèdica,  han  paralitzat  o  retingut  llistes  d’espera 
quirúrgiques i de consultes externes, han reduït l’estoc de material i medicació.......tot açò és el 
present.

En un futur no molt llunyà, informació confirmada en una reunió amb el Director de Recursos 
Humans,  es vendrà al millor postor l’àrea de laboratori i anàlisi clínics del hospital (de tota 
l’àrea). Es tracta de privatitzar un servei dintre d’una altra concessió de gestió privada; aquesta 
situació ens la tenim que prendre com una amenaça per al futur laboral dels treballadors i per al 
futur sanitari dels veïns i veïnes de la comarca; i després de laboratori pot vindre Radiodiagnòstic, 
diàlisi...etc.

Des del Comitè d’empresa estem fent i farem tot el possible dins de l’àmbit legal per a millorar 
aquesta  situació  però,  necessitem  l’ajuda  d’associacions,  usuaris,  treballadors,  corporacions 
municipals i veïns i veïnes de la comarca per a aturar aquest despropòsit i pressionar a l’empresa i a  
la  Conselleria  de  Salut  per  a  que  donen  un  pas  enrere  en  aquesta  dinàmica  “destructora”  del 
benestar i la salut.

NOTA DE PREMSA.
El Comitè d’Empresa de Marina Salut, empresa que proporciona el servei sanitari al Departament 
13 de Dénia, informa de les decisions que està prenent l’empresa en les últimes setmanes a ram de 
les  declaracions  del  Conseller  de  Sanitat  Luis  Rosado negant  que  les  retallades  en  els  centres 
hospitalaris “no suposen una minva en la qualitat assistencial”;  el Comitè ha denunciat que els 
acomiadaments  de  Treballadors,  el  tancament  puntual  d’algunes  unitats  i  la  falta 
d’Especialistes de guàrdia, suposen un atac directe a la qualitat del servei sanitari als usuaris 
de la Comarca després de la concessió a aquesta empresa.

http://www.marinasalud.es/web/guest/institucional


Al  respecte,  des  del  Comitè,  s’ha  alertat  que  la  situació  laboral  del  seus  treballadors,  és 
“desconcertant” ja que "en les últimes setmanes s’han dut a terme acomiadaments improcedents de  
personal  administratiu  al·legant  la  automatització  dels  mostradors  d’atenció  als  pacient".  En 
aquest sentit els membres del Comitè han apuntat que “aquestos acomiadaments son al nostre parer  
un ERE encobert ja que en les últimes setmanes s’han traslladat també a altres centres de Salut”.

La darrera setmana el Comitè d’Empresa va preguntar a la Direcció la situació actual de la possible  
venta del servei de laboratori i ens van confirmar que “esperen compradors” i que tard o prompte 
passarà a mans d’un altra gestió privada dintre de la mateixa concessió; aquesta venta –d’un dels 
serveis més rentables de l’àrea- suposaria una més que probable retallada en personal i recursos i,  
per tant, una disminució de la qualitat assistencial als usuaris de la nostra Comarca.

D’altra banda, com ja hem dit abans, i dins de la dinàmica “retalladora” de l’empresa, s’han tancat 
part  del  servicis  d’hospitalització de cirurgia i  medicina interna,  paralitzant  així  llistes d’espera 
quirúrgiques i condicionant ingressos en medicina interna. Totes aquestes mesures improvisades per 
retallar costos provoquen incertesa en usuaris i treballadors.

El Comitè d’Empresa de Marina Salut, immers en negociacions per la confecció del primer 
conveni col·lectiu, ha demanat a la direcció que complisquen el plec de condicions en que 
es va basar la concessió administrativa i que, problemes econòmics o de gestió interns 
d’una  empresa  privada  no  condicionen  la  salut  dels  usuaris  de  la  comarca:  s’han 
suprimit  les  guardies  d’alguns  especialistes  (neurologia,  pneumologia,  digestiu, 
cardiologia....),  llargues  llistes  d’espera  (o  llistes  retingudes)  en  proves 
diagnòstiques,  s’han  limitat  els  trasllats  a  altres  hospitals  més  especialitzats, 
acomiadaments,  reduccions  d’estoc  en  material  i  medicaments,  reducció  de 
personal assistencial en urgències, etc...


