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VETERINARIS DEP. SALUT 
 

 

Estem indignats amb aquesta organització que no torna 
els drets robats als VETERINARIS. Dues sentències 

judicials ens donen la raó. 
 
 
Els veterinaris i veterinàries del Departament de Salut som un col·lectiu d’aproximadament 
300 professionals que ens dediquem, fonamentalment i des de fa molts anys, a la 
protecció de la salut de la població, desenvolupant funcions de vigilància i de control 
oficial dels establiments alimentaris (restaurants, mercats, cuines centrals, menjadors 
escolars, llotges de peix, indústries de la carn, de la llet i dels ous, escorxadors, 
carnisseries, entre d’altres). Mitjançant inspeccions, auditories i recollida de mostres, 
verifiquem el compliment de la normativa sanitària sobre els establiments alimentaris, els 
aliments així com de les normes relatives al benestar dels animals que arriben als 
escorxadors. 
 
En definitiva, ens dediquem a assegurar la salubritat dels aliments que arriben a les 
nostres taules. 
 
El Departament de Salut, els anys 2012 i 2013, va decidir unilateralment (sense 
informar als afectats i sense negociació amb els sindicats) canviar les condicions 
laborals dels veterinaris; va modificar la nostra relació de llocs de treball (RLT) 
reconvertint el que sempre havia estat una jornada normal en especial1. Això comporta un 
tracte clarament diferenciador respecte a qualsevol altra persona que treballi en el sector 
públic de la Generalitat, degradant la conciliació de la vida familiar i laboral. Un exemple 
d’això és l’exclusió dels veterinaris de l’aplicació de molts dels punts del Decret que regula 
la jornada i horaris del personal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Davant aquesta arbitrarietat, es van presentar dos recursos2 que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha resolt a favor dels veterinaris demandants, declarant il·legal 
la modificació de les condicions de treball.  
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Els veterinaris esperàvem del bon criteri del Departament de Salut i de Funció Pública3 
que fessin extensives les sentències a la resta del col·lectiu, però els responsables 
d’ambdós departaments han decidit mantenir la seva postura i han abocat al 
personal a presentar nous recursos davant el Tribunal Superior de Justícia (aquests 
nous recursos demanen l’extensió de les sentències guanyades i els estem perdent 
gairebé tots pel fet de no haver recorregut als tribunals en el seu moment, requisit 
necessari per poder guanyar una extensió de sentència). 
 
Aquest fet suposa la dedicació de recursos personals i econòmics, tant privats com 
públics, per discutir un tema sobre el que el Tribunal ja s’ha pronunciat i que per tant ja 
hauria d’estar resolt. Aquesta situació ha provocat la indignació del personal 
veterinari i la pèrdua de confiança envers els responsables del Departament, que 
s’han negat a rectificar ja que han decidit no generalitzar l’aplicació de la sentència i 
mantenir una decisió declarada il·legal. 
 
El Departament de Salut ha al·legat en els processos judicials que ara estan oberts 
(demanda de l’extensió de les sentències) que ja estan negociant amb els veterinaris. 
Això no és cert, hi ha un grup de treball (no mesa de negociació) que tracta aspectes 
diversos com per exemple la borsa d’interins, però no s’ha tractat cap altre punt que es 
pugui definir com a negociació. 
 
Tot i que sembla que hi ha un interès en iniciar aquest procés de negociació entre els 
sindicats i el Departament de Salut, encara no s’ha fet. Però els veterinaris tenim clar que 
la qüestió de la RLT no és negociable ni objecte d’intercanvi. Volem que es repari l’error 
comès independentment de cap procés negociador.  
 
 
NOTES: 
 
(1) L’any 2012 va modificar la RLT dels “Coordinadors veterinaris” i Responsables dels 

serveis veterinaris oficials d’escorxador” i el 2013 , la RLT de la resta del col·lectiu 
veterinari. 

  
(2) Un dels recursos el presenten 8 veterinaris de base amb un advocat privat i l’altre 3 

coordinadors veterinaris amb una advocada de CCOO. 
 
(3) El dos contenciosos presentats anaven contra Funció Pública, que és la competent 

en modificar RLT, tot i que a petició del Departament. 
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