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REUNIÓ DE CCOO AMB RESPONSABLES DE 
L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA I ASSEMBLEA 

DE TREBALLADORES I TREBALLADORS  
 
 
 
 
Ahir dimarts 30 d’octubre, CCOO ens hem reunit amb responsables de l’Agència de Salut 
Pública i del Departament de Salut per parlar sobre els problemes sorgits arran de 
l’aplicació del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del 
personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.  
 
Un cop exposada la problemàtica sorgida als equips territorials de salut pública, i després 
d’un llarg debat, s’arriba a un acord entre els representants socials i l’Administració 
mitjançant el qual s’obre un període de temps per poder analitzar  totes les 
particularitats i incidències que es puguin produir  a cada territori . 
 
És important remarcar que, per tal que es puguin analitzar els problemes de 
l’aplicació d’aquest decret, els feu arribar per es crit  (via correu electrònic o escrit 
registrat a les diferents seus territorials), tant als directors Regionals, com a la Divisió 
d’Organització, Recursos i Qualitat de l’Agència . Aquestes incidències s’hauran de 
comunicar al més aviat possible per tal que a la propera reunió del dia 16 de novembre es 
puguin identificar i analitzar per tal de trobar una solució a cada problema.  
 
L’Administració ens comunica que no calia que el personal dels equips territorials omplís 
el formulari de sol·licitud d’horaris ja que va adreçat al personal tècnic i administratiu dels 
serveis centrals. Reconeix que hi ha hagut una manca de coordinació i d’informació al 
respecte i afegeix que aquesta implementació es realitzarà en una segona fase lligada al 
ventall d’horaris que s’estableixi d’acord amb la vostra tipologia de feina. Per tant, des de 
CCOO entenem que queden sense efecte els formularis que el personal hagi pogut 
omplir , degut a la confusió esmentada. 
 
Posteriorment es va celebrar una assemblea  amb els equips territorials de salut pública 
del servei regional a Barcelona on CCOO agraïm la gran resposta i participació del 
personal. 
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En aquesta assemblea CCOO expliquem el contingut de la reunió amb els responsables 
de l’Agència de Salut Pública i els responsables del Departament de Salut i cada territori 
exposen les diferents problemàtiques existents tant pel que fa a la implantació de l’horari 
com a les seves condicions laborals.  
 
Cal destacar alguns dels diversos punts que s’han plantejat: 
 
- Indefinició horària. 
- Pèrdua d’eficiència, ja que es prioritzen els desplaçaments per fitxar davant la tasca 

inspectora.  
- Augment de riscos en els desplaçaments ja que s’han incrementat i estant sotmesos a 

un horari molt poc flexible i incompatible amb la programació. 
- Problemes de finalització de les inspeccions. 
- Problemes de risc psicosocial (manca de reconeixement, baixa autoestima, manca de 

suport i confiança per part dels superiors jeràrquics, etc.) 
- Es demana una definició de l’horari “especial”. 
- Manca d’instruccions clares i per escrit 
- Recuperació horària mensual. 
- Substitucions dels veterinaris d’escorxador per part dels veterinaris de partit. 
- Recuperació de les hores de més treballades durant els períodes de Setmana Santa, 

Estiu i Nadal (col·lectiu de veterinaris). 
- Oficines insuficientment equipades per acollir al personal que ara s’hi presenta a l’inici i 

fi de jornada (taules, ordinadors). 
- Incidències constants en el marcatge. 
 
L’objectiu principal dels assistents a l’assemblea és que s’aconsegueixi l’aplicació de l’art. 
23.3 del Decret 56/2012 que diu textualment: “Respecte del personal que ocasionalment o 
habitualment du a terme tasques fora del seu centre de treball, es poden utilitzar diaris 
d’operacions o activitats, en els quals s’han de fer constar les hores setmanals invertides i 
les activitats dutes a terme”.  
 
És important que les persones que degut a aquesta situació manifestin problemes de salut 
es posin en contacte amb Vigilància de la Salut, del Servei de Prevenció de Riscos de 
l’Agència de Salut Pública. 
 
La propera reunió es farà el dia 16 de novembre a les 10h. L’Agència de Salut Pública 
s’ha compromès a revisar totes les incidències i pr oblemes que els arribi, per això 
és molt important que ho poseu tot per escrit. 
 
 

CCOO us seguirem informant! 


