
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL

ANUNCI relatiu a la dissolta entitat UDIAT Centre Diagnòstic, SA, adreçat als professionals inactius.

Per l'Acord GOV/11/2016, de 9 de febrer, es van ratificar els acords adoptats de dissolució de l'entitat UDIAT
Centre Diagnòstic, SA, i la cessió global dels seus actius i passius a favor del Consorci Corporació Sanitària Parc
Taulí (publicat al DOGC d'11 de febrer de 2016). En data 1 de març de 2016 es van elevar a públics els acords
adoptats pel soci únic de la Societat (Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí) en la sessió celebrada l'11 de
desembre de 2015, inscrivint-se la seva dissolució en el Registre Mercantil el dia 23 de març de 2016, amb
efectes del dia 1 de març.

Per Interlocutòria del Tribunal Suprem de data 20 d'abril de 2017 notificada el 9 de maig, es desestima
l'incident de nul·litat presentat front a la Interlocutòria de data 8 d'octubre de 2016 (notificada el 17 d'octubre)
del mateix Tribunal dictat en el recurs de cassació per unificació de doctrina 3959/2015 que va declarar la seva
inadmissió. Per tant, la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 6
d'octubre de 2015 és ferma des de la notificació de la primera Interlocutòria. L'esmentada sentència considera
que els treballadors de la UDIAT Centre Diagnòstic SA no els hi era d'aplicació el Reial Decret 8/2010 i per tant,
cal retornar els imports detrets en aquest concepte.

En ares a executar la citada sentència, a banda de les comunicacions individuals que es puguin efectuar, es
posa en coneixement de tots els treballadors actualment inactius de l'extinta UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC SA o
als hereus o causahavents dels mateixos i que creguin que puguin ostentar drets en relació a l'esmentada
sentència, que consultin tota la informació disponible a la pàgina web del consorci www.tauli.cat i presentin la
documentació sol·licitada als efectes de poder rebre l'abonament que els hi correspongui.

 

Sabadell, 29 de juny de 2017

 

Joan Martí Lopez

Director general

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
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