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Secció Sindical del Departament de Salut 
 

LA UNITAT OCULTA DE SALUT ACTÚA DE NOU 

Com sabeu des d’una de les darreres reformes estructurals del 
Departament de Salut tenim una Unitat de Treball que es 
manté “oculta”, com ens va dir en el seu moment la Sub-
direcció de Recursos Humans, el que no ens va dir és quines són 
les funcions d’aquesta unitat oculta.  

Bé, concretament les funcions de la persona que dirigeix 
aquesta Unitat, que NO dels empleats i empleades públics que 
hi presten servei, cosa diferent. 

Tradicionalment la persona que dirigeix aquesta Unitat s’ha distingit per fer informes que sempre 
deixen clara la culpabilitat de les persones treballadores i la bonhomia del Departament de Salut, 
“qué malos que son los currantes....” 

... SI ET REINCORPORES DESPRÉS D’UNA BAIXA LABORAL 
LLARGA... 

L’última actuació de la cap de la Unitat també ha estat memorable: 

Un persona treballadora es reincorpora d’una baixa laboral llarga. El seu Cap decideix canviar-
lo de lloc de treball, sense explicitar ni ase ni bèstia. Quan la persona treballadora expressa els 
seus dubtes el Cap decideix prendre la decisió, ha d’actuar la Unitat Oculta. La persona 
treballadora és entrevistada per la Cap de la Unitat Oculta, que li promet una decisió en 15 dies. 
Ni 30 minuts més tard al treballador el truca el seu Cap, ja té la conclusió. Canvi de lloc. 

La persona treballadora recorre a la IAC-CATAC, que porta aquest tema al Comitè de Seguretat 
i Salut del Departament, la subdirectora de Recursos Humans actual surt per “peteneras” i diu 
que aquest tema no és del Comitè... Algú li hauria de dir que la Llei de prevenció és dels anys 
90.... 
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... SI ETS VETERINARI/A INSPECTOR/A EN TORN DE NIT ... 

Una altra actuació “gloriosa” de la Cap de la Unitat Oculta és 
recomanar als veterinaris/es inspectors/es que treballen en torn 
de nit que es posin una dona de fer feines a casa, com a solució a 
la soledat i indefensió en el lloc de treball. Pel que sembla quan són 
agredits en els escorxadors una mena de “chacha atòmica” els 
anirà a rescatar. 

 

... I SOBRE BAIXES LABORALS I GAUDI DE LES VACANCES ... 

Aaahhh, per cert, parlant de baixes de llarga duració i les vacances. Us fem saber que després d’una 
baixa de llarga duració teniu dret a les vacances que no heu pogut gaudir, sí, sí, “palabrita del Niño 
Jesús”, de la Inspecció de Treball, del Tribunal Suprem i de la normativa legal vigent. 

A la mateixa persona treballadora anterior, per acabar-la de posar contenta, li van dir que no tenia 
dret a una part de les vacances. 

Aclarim el tema: En cas de baixa laboral, i sempre 
que no hagin transcorregut més de 18 mesos des 
de la finalització de l’any en curs de la baixa, teniu 
dret a les vacances d’estiu, encara que n’acumuleu 
de dos anys.  

 
 
 

        La millor defensa, un bon IAC- CATAC! 
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