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Especial Tècnics Salut Pública 
 

Volem resoldre els nostres problemes, 
no els del departament 
 

El dimarts 14 de juny, es va constituir el grup 
de treball per les negociacions de les condici-
ons laborals del col·lectiu de tècnics de salut 
pública, derivat de la Mesa Sectorial del 21 de 
març, en  que el departament de Salut es va 
veure obligat a crear-lo.  

En la presentació dels temes a tractar, una ve-
gada més, el departament de Salut es presenta 
sense cap esquema i deixant tot a la improvisa-
ció, això si, no perden passada juntament amb 
el responsable de funció  pública en dir-nos que 
del tema de retribucions per aquest exercici la 
partida econòmica “res de res”,  no pretenen el 

mateix en relació a les càr-
regues de treball del per-
sonal. 

Després de  divagar el De-
partament ens proposant 
que el primer punt fos el 
de la borsa de treball per 
cobrir les incidències que 
es produeixen amb els ve-
terinaris d’escorxadors. El 
segon “horaris” i per últim 
“taules retributives”. 

Per configura el calendari 
de reunions pretenien, per 
allargar els temes, que la 
primera reunió fos el mes 
d’octubre, naturalment 
tota la representació social 
van dir que no creiem cor-
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recta esperant tants mesos havent creat al 
grup ara.  

Al final s’acorda que la propera reunió serà el 
27 de juny per tractar “exclusivament la borsa 
de treball” els demés temes es començaran a 
tractar el mes d’octubre i , com he dit abans, 
sense partida econòmica per el últim punt “ 
Taula retributives“. 

 

Males vibracions. 

Volien aplaçar la primera reunió. 

Imposen l’ordre del dia. 

Males vibracions 

 

La sensació que tenim des de la IAC-CATAC 
d’aquesta sessió és molt negativa i entenem 
que el Departament de Salut únicament ve so-
lucionar els seus mals i no els dels treballadors. 

En primer lloc en un grup de treball no es pot 
admetre que una part ja condicioni d’entrada 
els temes a tractar i posi sobre la taula els te-
mes que a aquesta part (empresa) l’interessa 
per al seu benefici, deixant de banda els temes 
que interessen al personal. 

En segon lloc sense parlar de retribucions no 
cal parlar gaire, perquè si bé el Departament no 
té ni ha tingut mesura en augmentar el nivell 

retributiu dels llocs que ha cregut convenient 
ara no pot dir-nos que en relació a aquest grup 
de treball no pot fer-ho. Que retalli aquests ni-
vells i distribueixi millor. 

En tercer lloc l’Agència, la Secretaria o la darre-
ra versió que hi hagi la composa tot el personal 
sobre el territori, tant els que som TSSP com 
qui ens dóna suport en el dia a dia, i, com no 
pot ser d’una altra manera, aquesta negociació 
els hi afectarà també a ells i les seves condici-
ons de treball, per tant, les seves problemàti-
ques laborals, econòmiques i professionals han 
de ser, tanmateix, matèria d’estudi en aquest 
grup de treball. 

No podem descuidar una de les principals acci-
ons de la nostra tasca. La Salut. Som uns pro-
fessionals que vetllem per la Salut dels 
consumidors, per tant, la Generalitat de Cata-
lunya resta moral i legalment obligada a vetllar 
per la nostra com a professionals, per la qual 

cosa el Depar-
tament de Salut 
ha de garantir la 
nostra seguretat 
i salut en el tre-
ball i complir es-
trictament la le-
legislació vigent 
en aquest tema. 

 

 

Les nostres vibracions són molt negatives per aquesta primera reunió. 

No venim a resoldre els problemes del Departament, si no a resoldre els problemes que el 
Departament ha creat en el temps, innecessàriament, a TOT el nostre col·lectiu, és a dir, a 
totes i tots aquelles que dia a dia ens ocupem de la Salut Pública arreu del país, indistin-

tament de la seva categoria professional. 

 

 

 

 

 

 

 


