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L’AGRUPACIÓ DE SALUT PÚBLICA DE CCOO TRASLLADA A 
LA NOVA DIRECCIÓ EL MALESTAR DELS DIVERSOS 

COL•LECTIUS QUE INTEGREN L’AGÈNCIA 
 

 
El passat dia 3 de juliol, CCOO va deixar constància del malestar dels col•lectius de veterinaris de 
partit, d’escorxador i dels tècnics superiors de salut pública per l’aplicació del decret  56/2012. 
 
Varem exposar les diferents incidències que es produïen a tot el territori i com, en cada delegació, 
s’han adoptat formes diferents per “arreglar” les disfuncions. 
 
La Direcció era conscient de les incidències i que es treballava per resoldre tots aquells casos que 
s’havien de polir per millorar el sistema, mostrant poca sensibilitat davant les queixes rebudes. 
 
CCOO va recordar la necessitat en la continuïtat de la mesa tècnica de VTE i la importància d’obrir 
una mesa on estiguem els representants de la part social i la direcció de l’Agència, per tal de 
tractar les diferents problemàtiques sorgides i encallades territorialment. 
 
La resposta per part de l’actual director és que en aquests moments s’estan portant a terme canvis 
importants dins la Direcció i que després aquets es seguiran portant a la resta del territori, quedant 
emplaçats perquè el mes de setembre es realitzi la primera reunió i comencem a donar sortida a 
totes aquelles qüestions que aportem. 
 
CCOO fa saber que des de salut laboral es demanarà una avaluació de riscos psicosocials a tot el 
territori. Se’ns comenta que aquesta avaluació ja està engegada i a punt de finalitzar a l’edifici 
Salvany (Roc Boronat). Insistim en la importància de traslladar-la a tots els centres del territori 
perquè dels seus resultats podem treure conclusions sobre la repercussió que té l’organització de 
treball en la salut dels treballadors i treballadores, i per tant poder buscar mesures correctores per 
a la millora i la solució d’aquestes condicions. 
 
Volem posar de manifest que, al nostre parer, el tarannà que subjectivament vàrem percebre no 
és el més indicat per facilitar la negociació i el diàleg social. Esperem equivocar-nos i així 
aconseguir  establir vies de solució als conflictes existents. El futur es presenta incert i si la 
rigidesa de les noves directrius i les normes que les desenvolupen han de ser dictaminades de 
forma autoritària i sense cap consens, la pau social serà difícil de mantenir. 
 
CCOO esbrinarà el sistema de control horari d’altres departaments amb tasques d’inspecció per 
comprovar si el grau de tolerància és el mateix que té l´Agència de Salut Publica. A la propera 
mesa de la Funció Publica demanarem la previsió que tenen sobre el concurs de trasllats de 
veterinaris i la queixa corresponent a l’aplicació del decret dins els col•lectius d’inspecció. 


