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RESUM DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE 
TREBALL DE SALUT PÚBLICA 

 
 
El 27/06/2016 es va celebrar la segona reunió del Grup de treball d’equips de Salut 
Pública a la Conselleria de Salut. 
 
L’objectiu d’aquesta segona sessió era assentar les bases per a una borsa de treball per a 
substitucions per a veterinaris i veterinàries d’escorxador. 
 
Se’ns va presentar un esborrany sobre la forma i el funcionament d’aquesta borsa ens els 
termes següents: 
• Es proposa qui i com pot accedir a aquesta llista. 
• Es proposen quins serien els criteris per determinar la posició que cadascú ocuparia en 

aquesta llista. 
• Es proposen quins són els criteris d’exclusió d’aquesta borsa. 
• Modificació y actualització de la borsa cada 6 mesos. 
 
Un cop llegit aquest document, la part social vàrem aportar les nostres idees per tal de fer 
que aquesta borsa sigui el més transparent i justa i que així mateix asseguri una bona 
cobertura dels llocs de treball garantint la protecció de la salut pública. Algunes d’aquestes 
propostes són: 
• Criteris clars, transparents i demostrables de la comunicació de les ofertes als/les 

candidats/es. 
• No exclusió de la borsa per causes justificades o de força major. 
• Valoració de la experiència en el lloc en cas de substitucions de curta durada i de si 

s’està sol/a en aquell escorxador o aquell horari. 
• Saber con es publicitarà aquesta borsa. 
• Saber com es comunicarà a les persones excloses de la borsa aquest fet. 
 Finalment es convoca la propera reunió per al proper 20 de juliol per valorar el document 
que hagi redactat l’administració.  
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