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GENERALITAT DE CATALUNYA
Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies
ESTRUCTURA FANTASMA ALS SSTT DE BARCELONA DEL C/ TARRAGONA
Companys i companyes al llarg de la setmana passada ens vam assabentar, mitjançant
trucades i correus de diferents treballadors i treballadores, de la situació d’aquests SSTT i de
les condicions de treball del col·lectiu arran de la pandèmia generada per la Covid-19. Ens
explicaven les seves inquietuds, angoixes, sobrecàrregues de treball, etc. que estan patint
des de ben bé el començament de l’estat d’alarma.
Comencem pel principi. Atesa l’excepcionalitat de la situació viscuda a les RGG, centres de
discapacitat i de salut mental, als SSTT de Barcelona es van organitzar uns equips de
seguiment de referents de RGG mitjançant resolució de tasques que haurien de fer a
partir d’aquell moment i més endavant.
Es va fer la divisió següent:
Regió Sanitària: Barcelona ciutat, àmbit metropolità sud, àmbit metropolità nord i
Catalunya central.
Sector Sanitari:
SS metropolità sud: Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat centre-Litoral, Hospitalet de
Llobregat-Sant Boi- Viladecans i Baix Llobregat nord.
SS metropolità nord: Barcelonès nord i Maresme, Vallès Occidental est, Vallès
Occidental oest i Vallès Oriental.
SS Catalunya central: Anoia, Bages/Berguedà/Solsonès/Moianès i Osona.
Gerència: A cada àmbit hi ha un Gerent. Nomenat per qui, com, quan?????
Direcció Sector Social: Diferents tècnics, directors/es....
Referents: Pengen de la direcció que són els que coordinen la feina.
Coordinadors, també hi són.
A cadascun d’aquests sectors sanitaris es va nomenar un gerent amb un grup de personal
administratiu per tal de fer un seguiment telefònic del funcionament de les RGG. Malgrat que
la dinàmica de treball d’aquest grups hauria de ser similar, el gerent de la Metropolitana
nord des d’un primer moment ha exigit jornades de treball d’entre 12 i 14 hores, de dilluns a
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diumenge, amb nivell d’exigència intolerable que causa molta angoixa i por entre les
treballadores, per les seves males maneres de comportar-se. Aquest senyor està
d’assessor i té la plaça provisional TRFP 77. I ens preguntem si un assessor pot
manar tant....
En les dates que ens trobem, encara s’estan fent les tasques de RGG, Discapacitats i Salut
mental.
Els treballadors i treballadores es pregunten quan tornaran a fer les tasques pròpies que
tenien als SSTT abans de la covid. No hi ha cap resposta.
La SS de la IAC-CATAC al DTASF ha enviat correus tant al SG, Dtor dels SSTT,
Subdirec.de RRHH, DGAPD.....sense cap resposta.
Quan s’obriran els CAD’s?????
Quan funcionaran al 100% els SSTT???????
Se’ls pagarà als treballadors i treballadores les hores extres que estan fent???????
I amb tot això ens arriba que “”Aquesta estructura ha vingut per quedar-se”. Què vol dir
això?
Exigim una explicació ja. No poden estar els treballadors i les treballadores sense saber
quan tornaran a fer les seves feines, i que a la llarga els hi demanaran responsabilitats
perquè ningú respon.

Què està passant als SSTT i a la DGAPD? També està el DSALUT pel mig?
Demanem explicacions, volem saber cap on anem i cap on anirem, i per això
demanarem una reunió urgent amb el SG del Departament. Us mantindrem
informats.

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a

acciosocial@catac.cat

La millor defensa un bon Catac!
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