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GENERALITAT DE CATALUNYA
Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió amb el Secretari General i el Subdirector general de RRHH i
Administració envers els SSTT del c/ Tarragona

Un cop vam tenir coneixement de la situació d’aquests SSTT vam posar en marxa un seguit
d’accions, entre les quals, cal destacar portar la qüestió a l’últim Comitè de Seguretat i Salut,
celebrat el passat 17 de juny, i sol·licitar la reunió que us anunciem al titular d’aquest
CATACRAC amb el Secretari General i el Subdirector de RRHH, mantinguda avui dia 22.

Al Comitè de Seguretat i Salut va donar explicacions el propi director dels SSTT, el Sr.
Eliseu Oriol. Si bé va justificar que la greu afectació de la pandèmia a les RGG ha suposat i
suposa una major càrrega de treball i canvis organitzatius profunds, va reconèixer deficiències
de gestió envers el col·lectiu de companys i companyes dels SSTT. Va acabar la seva
intervenció al Comitè anunciant el seu compromís personal de resoldre la conflictivitat actual
amb informació i diàleg (nosaltres van agafar al peu de la lletra aquesta sentència del director
dels SSTT; esperem que així sigui).

A continuació passem a explicar la reunió amb el SG. En primer lloc ha manifestat la

publicació immediata d’un tercer Decret Llei en l’àmbit de la gestió de les RGG
entre els Departaments de Treball, Afers socials i Famílies, i el de Salut
(veurem què diu i si ajuda a millorar la coordinació entre els dos departament, la qual és fins ara
més que difícil i “tortuosa”). A continuació, manifesta allò que ja imaginàvem, que aquests canvis
estructurals que s’han introduït a causa de la pandèmia als SSTT, seran objecte d’implantació
definitiva, més tenint present que davant la incertesa de nous rebrots, cal reforçar la capacitat
preventiva i d’intervenció als territoris . A l’efecte, hores d’ara es dissenya un programa que cal
dotar econòmicament per Acord de Govern a curt termini, i que suposarà més plantilla i
reorganització de tasques. Les places d’aquest programa es publicitaran a l’ATRI i la gent que
vulgui, voluntàriament, podrà optar. Les persones que vulguin tornar a fer les tasques que
realitzaven abans de la pandèmia, ja ens diuen que no seran les mateixes. Hi hauran molts
treballadors i treballadores que continuaran assignats a la tasca de les RGG.
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Unes unitats hauran de canviar i d’altres tornaran a la normalitat. El Secretari General ha

exposat la necessitat que abans de la tardor estigui en marxa.
També ens diuen que tot el personal que ha estat teletreballant dels SSTT en la Unitat
Funcional de Coordinació i Gestió de l’Emergència, segons el Decret Llei 24/2020, de 16
de juny de mesures extraordinàries en matèria de personal, rebran un Complement de
productivitat. S’està preparant el llistat de persones que ho cobraran.

Trasllat als SSTT del c/ Albareda dels SSTT del c/ Tarragona
Tothom sap que la intenció del Departament és que els SSTT del c/Tarragona es traslladin als
SSTT del c/ Albareda. Encara s’està estudiant com fer-ho, per l’augment de personal que hi
haurà.

Informar-vos que també hem fet arribar a la secretaria d’Administració i FP, a la Directora
general de FP i al Subdirector general de Relacions sindicals i Polítiques Socials un escrit
explicant la situació dels treballadors i les treballadores dels SSTT de Barcelona.

Us continuarem informant i si teniu qualsevol dubte, ens ho podeu fer arribar a

acciosocial@catac.cat

I esperarem a demà l’Acord de Govern què ens depararà.

La millor defensa un bon Catac!
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