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Mesa Tècnica d’Escorxadors 16.07.10 
 
 
Com a part de les negociacions en el marc de la Mesa Tècnica d’Escorxadors, en data 16 
de juliol hem tingut la tercera reunió entre representants sindicals (CCOO, UGT i CATAC) 
i representants de l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
Seguint l’ordre del dia, s’han tractat els temes següents: 

 
 Situació actual dels reforços/substitucions i vacances arran del decret de 

reducció de la despesa pública 
 

Sembla ser que a la majoria del territori s’han organitzat les vacances dels veterinaris 
d’escorxador i s’han posat els reforços que eren necessaris de tal manera, que no s’ha 
incrementat el volum de feina dels VOE que restaven treballant. S’ha destacat la 
problemàtica existent al servei regional de Girona, on normalment ja estan infradotats 
d’efectius i des d’on ha arribat alguna informació en aquest sentit. 

 
Se’ns ha comunicat que les hores a cobrir es realitzaran principalment per la figura del 
reforç, el qual no va lligat al titular d’una plaça, sinó que servirà per cobrir només les 
hores que siguin indispensables. D’altra banda, ens han confirmat que aquests 
reforços han passat de tenir un nivell 22 a un nivell 20 (el nivell més baix del grup al 
qual pertanyen), la qual cosa ve imposada pel decret de reducció de la despesa de 
principis de juny. Segons l’APS, en els casos en que sigui indispensable cobrir una 
plaça amb una substitució ho continuaran fent. 

 
Segons sembla, no tothom ha estat informat de manera adient sobre els canvis 
econòmics que els pot suposar passar a ser reforços. S’ha demanat al Departament 
que informi d’aquests canvis a les persones afectades, 

 
 Horaris 

 
Respecte aquest tema, el Departament ha elaborat una llista d’escorxadors, amb la 
informació facilitada pels representants de CCOO, en la que s’han identificat aquells 
escorxadors més problemàtics (per tenir nocturnitat i/o no respectar els ritmes 
circadians). 
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En un principi, es començarà a treballar sobre aquests escorxadors utilitzant diverses 
línies d’actuació (diàleg amb els operadors econòmics, cobrament efectiu de les taxes 
o d’altres). 

 
Un altre aspecte que es comprometen a eradicar aviat és el dels continus canvis 
d’horari que realitzen alguns escorxadors, la qual cosa suposa un greu perjudici 
d’organització al SVO. 

 
 Formació 

 
Pel que fa al tema de la formació, els sindicats recordem el compromís al qual es va 
arribar en la primera sessió de la Mesa Tècnica: complir amb el dret de rebre 40 hores 
de formació anual i compensar les hores de formació realitzada fora de l’horari laboral. 

 
S’ha demanat una planificació de la formació a llarg termini, i organitzar-la de tal 
manera que tothom pugui accedir-hi. Davant de la manca de dades concretes, el 
Departament ha sol·licitat als sindicats la informació referent a aquells veterinaris que 
no van realitzar cap formació durant l’any 2009, ja que segons exposen no els hi 
consta cap cas. 

 
A l’hora de demanar la manera de compensar les hores formatives realitzades en 
horari no laboral, ens comenten que això ja s’ha acabat i que, no saben com les 
compensaran, encara ho han d’estudiar des de cadascun dels serveis regionals. A 
partir d’ara, tota la formació s’haurà de fer dins l’horari laboral. 

 
 
Com veieu, el Departament té molt feina a fer, i esperem que aquesta s’encamini a 
arreglar situacions penoses que fa anys que duren i que, a hores d’ara, ja no s’haurien de 
donar. 

 
La pròxima reunió de la Mesa es realitzarà al mes de setembre. 
 
Fins llavors, desitgem bones vacances a tothom que les gaudeixi properament! 
 


