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REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE L’AGÈNCIA 
DE SALUT PÚBLICA  

 
Tant des de CCOO com des de l’Agència s’han analitzat les incidències que ens han anat arribant 
sobre les diferents problemàtiques que es pateixen (manca d’espai, problemes amb ATRI, 
desconeixement de la normativa, manca d’informació, ordinadors insuficients, etc.). 
 
El total d’incidències que s’han revisat han estat 229 que, desglossades per territoris, són les 
següents: 

Serveis Regionals de Barcelona: 126 
Catalunya Central: 5 
Girona: 31 
Tarragona: 56 
Lleida: 0 
Terres de l’Ebre: 11 

 
Després de valorar, analitzar i discutir els punts, us resumim les mesures que s’han pres: 
 
DOTACIÓ DE MOBILIARI I EINES DE TREBALL.  
 
- De cara a gener del 2013 s’han demanat més ordinadors, impressores i rellotges de fitxar. 
- Es substituiran tots els ordinadors obsolets que triguen 15’ o més en engegar-se. 
- Es mirarà l’espai que hi ha per veure si és possible posar-hi més taules als llocs de treball. 
 
 
VEHICLES 
 
- Pel que fa a vehicles, ara mateix hi ha un rènting que finalitza a finals del 2013. Es farà una 

adquisició de 22 vehicles que arribaran sobre el mes de gener. Quan acabi el rènting a finals 
del 2013 es farà un nou contracte de vehicles híbrids.  

- CCOO demanem que es pactin les condicions de l’ús dels vehicles. També demanem qui paga 
les multes. Ens responen que segons de quin tipus siguin, per exemple, si és un excés de 
velocitat o qualsevol negligència del conductor, les ha de pagar el conductor/a; si és un 
problema com ara rodes gastades, manca d’ITV, manca de triangle, o qualsevol altre problema 
del vehicle, paga l’Agència. 

 
 
BENZINA I NETEJA DE VEHICLES  
 
- S’implantaran unes targetes per posar benzina i rentar el vehicle. 
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HORARI I ATRI  
 
- Es posaran més punts 0 conforme es vagin demanant. 
- Els punts 0 es posaran el més a prop possible del lloc de treball. 
- Encara s’ha de veure quin horari “tipus” es posa i després es veuran les especificitats, ja que 

s’ha de comunicar a la Funció Pública, sense perjudici que s’estudiï cada cas i es vegi com 
s’adapta. Hi haurà flexibilitat i opcions horàries. ATRI detectarà anomalies, però el Departament 
de Salut haurà de justificar-les. 

- La Directora de Serveis Regional de l’Agència de Barcelona, s’ha compromès a anar a explicar 
l’horari, amb la flexibilitat necessària per poder realitzar la nostra feina. També explicarà com 
s’aplicarà la compensació horària els dies que treballem més hores, així con la recuperació 
horària que haguem de fer si arribem tard per algun motiu. Ha quedat clar que no podem tenir 
un horari encorsetat que no ens permeti fer la nostra feina o que faci que haguem de plegar 
abans de finalitzar-la. Tant la compensació com la recuperació horària es farà dins la mateixa 
setmana o la setmana següent. Si calgués es podria allargar el termini de compensació o 
recuperació. 

- Pel que fa als brots i alertes sanitàries, es consideraran les hores que calgui i es compensaran. 
 
 
SEUS 
 
- A Vilafranca estan fent un CAP i ja hi ha un acord de guardar un espai per als veterinaris. 
- Al Baix Llobregat posaran una seu a Sant Feliu de Llobregat que tindrà unes millors condicions. 
- Es revisaran les seus i la millora de les condicions econòmiques. 
- Cal veure qui tindrà les claus de cada seu. 
 
 
CCOO hem demanat reprendre les reunions específiques sobre escorxadors. Ens responen que 
quan s’hagin resolt tots aquests temes més generals, començarem les reunions específiques.  
 
CCOO exposem que els titulats superiors de salut pública no tenen una plaça adscrita. Ens 
responen que ho miraran. 
 
CCOO demana l’avaluació de riscos psicosocials ja que detectem desmotivació, manca de 
recolzament i reconeixement de la feina, inseguretat, desconeixement de la normativa, molta 
desinformació, etc. Tot això comporta un risc d’estrès, depressió, burnout, i cal identificar-lo i posar 
les mesures correctores pertinents. Ens contesten que s’estan fent les avaluacions de riscos 
psicosocials a la província de Barcelona i després es farà a la resta de territoris. 
 
 
LA PROPERA REUNIÓ SERÀ EL MES DE GENER.  
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 


