
COMITÈ INTERCENTRES AIGÜES DE BARCELONA 
 
COMUNICAT No 7 (23-03-2020) 
 
ACTUALIZACIÓ DE MESURES CORONAVIRUS  
 
La direcció ens va comunicar divendres que, a la vista dels models de creixement de virus a la 
Xina i Itàlia, preveuen que els contagiats es dispararan els pròxims dies. 
 
A la vista d’aquest, més que previsible escenari, l'única manera que veuen de garantir el servei 
és que en totes les posicions essencials per a l'operativa es creïn tres equips completament 
independents. 
 
Els més afectats en aquest nou escenari seran les plantes depuradores i l’ETAP de SJD, on en 
bastants llocs de feina s’haurà treballar a raó de 12 hores diàries durant 7 dies seguits, i 
després es passarà a “reten” a casa 14 dies seguits (això és així perquè és el període que cal 
passar en quarantena en cas d'un possible contagi no confirmat). 
 
Concretament, la nova situació és la següent: 
 
 
COL·LECTORS I DRENATGE  
 
1 inspector sistema Besòs 
1 inspector sistema Llobregat 
2 inspectors de “reten” domiciliari – rotació quinzenal amb els altres dos inspectors  
 
 
DIRECCIÓ DE QUALITAT DE L’AIGUA  
 
Cobrir només la franja de tarda (centrant-se en les anàlisis). 
 
El tècnic del matí passaria a teletreball, centrant-se en atenció de reclamacions, introducció de 
resultats a LIMS, gestió d’incidències, etc. 
 
2 tècnics addicionals mixtes en teletreball. 
 
 
PRODUCCIÓ-ETAP SANT JOAN DESPÍ  
 
Torn Tancat Telecontrol 
Sense canvis el TT al seu calendari habitual 
Personal mixt: de teletreball 
 
P1 + Torn Obert P2 encarregats 
Els 3 integrants del torn obert, giren en un torn de 7 dies de Matí - tarda (12 hores) /  14 dies 
de descans 
S’elimina el torn de tarda, i el torn de matí - tarda fa 12 hores (de 6 a 18h) 
A més, es disposa de 2 P1 en CM (“reten” domiciliari) + 2 mixtes P2 (“reten” domiciliari) 
 
 
Torn Tancat O1 



Es fan dos grups de 9 persones (en total 18) – 10 O1 + 6 mixtes O1 (1 de baixa)+ 3 suport O2  
Giren en dos torns de 7 dies de matí – tarda i nit (8h)  /14 dies de descans  
Es creen per tant, 3 grups de 3 persones per cada torn i en cada franja: matí, tarda, i nit, treballen 
dues persones. 
No hi ha cap interacció entre els 3 grups 
 
Continuada de Matí O2 
Dels 5 O2 restants, entre quarantena i suport als O1, es deixa 1 O2 a planta presencial  en CM 
La resta (4) de “reten” domiciliari, un d’ells de guàrdia. 
Es podria arribar a disposar de personal actualment a Territorial amb coneixement de  SJD 
 
Torn obert laboratori 
Els 3 integrants del torn obert, giren en un torn de 7 dies de Matí - tarda (12 hores) / 14 dies de 
descans 
S’elimina el torn de tarda, i el torn de matí fa 12 hores (de 6 a 18h) 
A més, presencialment 1 persona   
1 P1 JP de “reten” domiciliari + 2 mixtes (1 d’ells actualment de quarantena) 
 
 
PRODUCCIÓ-CORNELLÀ  
 
Manteniment Cornellà 
 Es creen 3 grups independents 1 setmana de CM / 14 dies de “reten” domiciliari. 
 
Manteniment Atenea 
2 persones per realitzar correctius crítics (1 de “reten” domiciliari). 
 
Sistemes de Control Industrial 
100% Teletreball.  
 
 
EXPLOTACIÓ SANEJAMENT-OPERADORS DE PROCÉS  
 
Escenari per les EDAR’s de Gavà, Sant Feliu, Montcada i Besòs  
Convertir els TT7 a TT6 : Passem a treballar 12 hores, estalviant a l’operador de tarda. 
3 grups de dues persones cobrint (Matí – Tarda) + (Tarda – Nit) i 20 operadors de “reten” 
domiciliari. 
Sobren 6 operadors que passen a convertir-se en “reten” domiciliari comú per totes les Edars. 
 
Escenari per Edar Baix Llobregat 
S’elimina el Torn TT7 d’Aigües 2. 
Es converteixen els 3 TT7 restants a 3TT9:  9 grups de 3 persones treballant 8 hores cada torn. 
18 operadors de “reten” domiciliari. 
Sobren 4 operadors que passen a convertir-se en “reten” domiciliari comú per totes les Edars. 
 
EXPLOTACIÓ SANEJAMENT-MANTENIMENT  
 
Escenari per Gavà, Sant Feliu i Montcada (per cadascuna de les EDARS) 
2 equips electromecànics (mecànic + elèctric) 
 
Escenari proposat per l’Edar del Baix Llobregat i  EDAR Besós – (per cadascuna de les EDARS) 
3 equips mecànics + 3 equips elèctrics  



DIRECCIÓ TERRITORIAL  
 
1 TO DZ LLOB SUD 
1 TT7 DZ LLOB NORD 
1 TT DZ BCN SUD 
1 TT DZ BCN NORD 
1 TO DZ BESOS 
 
Recursos disponibles per franges a totes les DZ’s 
Matí 5 cotxes 
Tarda 5 cotxes 
Nit 3 cotxes 
 
Els TO de les DZ BCN SUD, DZ BCN NORD i DZ LLOB NORD + la CM DZ BESÒS passen a convertir-
se en “retens” domiciliaris. 
En la franja de treball del seu torn, són un recurs activable de forma immediata (1 hora). 
Aquests recursos es poden tornar a activar de forma permanent en cas de necessitat del servei 
Pendent estudiar el personal de centrals. De moment en règim de funcionament normal 
Es realitzen només tasques correctives i treballs necessaris per garantir el servei 
Sembla que encara no acaben d’estar definits els calendaris a totes les DZ de territorial. Hem 
reclamat a la direcció que l’organització sigui homogènia a totes les DZ, ja que sembla que en 
algunes zones els calendaris que han comunicat als companys no s’ajusten a l’esquema 
comunicat. RRHH s’ha compromès a consultar-ho amb els responsables de territorial per poder 
solucionar aquest tema el més aviat possible. 
 
Mascaretes  
S’han repartit a la majoria dels treballadors. Som conscients de que en alguns centres de treball 
encara no en disposen o les que tenen no són les adients, qüestió que hem reclamat en diverses 
ocasions i des de RRHH estan treballant per tal solucionar aquesta qüestió el més aviat possible. 
 
 
PROTOCOL EN CAS DE CONTAGI O SOSPITA DE CONTAGI 
 
Si alguna persona té símptomes del COVID19 o ha estat en contacte directe amb alguna persona 
que hagi donat positiu és molt important que actuï d’acord a les següents indicacions: 
- Trucar al 061 per rebre les instruccions mèdiques 
- Trucar al seu responsable de feina i explicar-li la situació el més aviat possible. 
- No anar al centre de treball en cap cas. 
 
 
INTERACCIONS DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB RRHH EN TOT AQUEST ESCENARI 
 
A la vista d'aquesta nova situació, des dels sindicats, que estem en contacte permanent amb la 
direcció de RRHH, i partint de la premissa que no ens agrada que els companys hagin de treballar 
tantes hores seguides, hem sol·licitat a RRHH que: 
 
- Tots els companys que treballen 12 hores / 7 dies faran les activitats necessàries per assegurar 
el servei, res més, es a dir, no es mesuraran rendiments. 
- Que controlin l’Scada els tècnics des de casa (teletreball) en les EDAR’s Besós, Montcada, Sant 
Feliu i Gavà-Viladecans, en les hores de més activitat (matins), per donar el temps de descans a 
l’hora de dinar als operadors que faran 12h de treball i en cas de necessitat operativa puntual.     
 



- Que tots els companys que estan treballant aquesta setmana entrin en l'última seqüència 
d'aquests nous torns de 12 hores / 7 dies. 
- Habilitar un servei de càtering pels companys que treballaran 12 hores / 7 dies. Tenint en 
compte que els supermercats cada vegada tenen un horari més limitat, és difícil per a molts 
companys treballar 12 hores, anar a comprar i preparar-se el sopar, el menjar i l'esmorzar o el 
berenar. I més tenint en compte que tots els locals de restauració són tancats. 
- Un cop passi aquest episodi: 

• No es tindran en compte els saldos negatius.  
• Si es fan més hores en còmput anual, treballs de superior categoria o es generen 

variables que es cobrin.  
• Si s'han fet menys hores presencials no les deurem, amb l'esforç que li estem demanant 

a la plantilla i tenint en compte que estem de “reten”, no de vacances. 
 
Totes aquestes peticions han estat ateses per RRHH (tenint en compte que el servei de càtering 
es posarà en marxa el més aviat possible, ja que encara s'està buscant el millor proveïdor 
d’aquest servei).  
 
Cal dir que la direcció de RRHH està fent un esforç i és conscient de la implicació de tota la 
plantilla en aquest moment. També s’ha de tenir en compte que tenim un 10% de la plantilla 
inoperativa per ser personal sensible i un 5% en quarantena (per possible contagi, encara que 
afortunadament, de moment cap company ha donat positiu).  
 
Amb aquest panorama, i en aquests moments, en què la nostra feina és de les més essencials 
per a la població, és fonamental garantir que disposem dels equips necessaris per operar de 
manera eficaç. 
 
Moltes gràcies a tots els companys i companyes per l'esforç que esteu fent en tots els àmbits i 
pel compromís que esteu mostrant amb el servei públic i essencial que, tots plegats, estem 
prestant, com sempre, de manera exemplar. 
 
 


