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REUNIÓ AMB L’ASPCAT 
 
 
Us informem de la reunió mantinguda amb representants de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya el passat 15 de febrer: 
  
Com a qüestió prèvia s’acorda que les reunions es convocaran formalment cada 3 mesos, 
que prèviament es confeccionarà l’ordre del dia (on cada sindicat podrà afegir els punts 
que consideri oportuns) i que les properes reunions s’aixecarà acta on es recullin els 
temes tractats i els acords presos. 
 

- Se’ns comunica que no es podran fer inversions perquè el capítol VI està bloquejat 
a causa de què els pressupostos estan prorrogats. Es desbloquejaran les 
inversions en el moment en què s’aprovin els nous pressupostos. 

 
- Ha arribat a l’Agència la partida d’ordinadors que estava pendent. Es repartiran 

prioritzant aquells llocs on facin falta de manera més urgent. 
 

- S’han endegat millores dels llocs de treball de les seus en quan a espai disponible, 
ergonomies, etc. 

 
- S’ha redactat un pla d’obertura de noves seus (identificació de mancances, informe 

previ del lloc de treball, valoració dels espais). Durant els mesos de novembre i 
desembre del 2012, els diferents Directors de Serveis Regionals varen visitar totes 
les seus, fent un informe  de les deficiències trobades. S’ha fet un inventari de les 
seus amb propostes de millora i ens ho passaran als equips. 

 
- Els responsables de les seus han d’organitzar els horaris dels cotxes, amb els 

registres d’usuaris, la feina de la seu, etc. 
 

- No es contempla per part de l’administració ni l’horari flexible ni el fitxatge per full 
d’activitats. Sí que es contempla la compensació horària que serà entre la 1ª i 2ª 
setmana com a màxim, després del fet causant. 

 
- L’administració no presenta cap document signat per les parts on reculli l’acord de 

veterinaris, referent a la jornada especial, horari especial.  I tampoc contempla, de 
cap manera, compensar les hores fetes durant el 2012. 
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- L’any 2013 ja s’hauran de fer 37,5 hores. S’està negociant el nombre d’hores a 
treballar durant l’any a la mesa de la funció pública. La proposta és de 1664 hores 
anuals (BOE 29.12.2012). 

 
- CCOO demanem a l’administració el calendari laboral del personal dels ETSP. 

 
- Hi ha hagut problemes amb els 22 cotxes que havien d’arribar pel rènting 

properament. Creuen que amb 3-4 mesos arribaran aquests nous vehicles (seran 
vehicles híbrids). El rènting actual finalitza a finals d’aquest 2013. Serà llavors quan 
se substituiran tots els vehicles actuals per nous vehicles híbrids. 

 
- A partir de l’1 de març es farà entrega als equips de les targetes de benzina i que 

donaran opció a neteja periòdica dels cotxes. 
 

- CCOO preguntem de quina és l’adscripció (si a la comarca o al servei regional), la 
resposta és que l’adscripció ve donada per la RLT (que a la vegada ve donada per 
la resolució de la darrera l’oposició o del darrer concurs de trasllat en què s’hagi 
aconseguit la plaça). 

 
- Constatem que ATRI és un sistema que té molts de problemes i que el que ratlla el 

deliri és la solució que s’ha donat per corregir els decalatges: fer una petició de 
justificació de no presència. L’Agència preveu, a la llarga, instal·lar rellotges que 
fitxen amb l’empremta dactilar. 

 
- CCOO demanem que el sistema de comunicació de places vacants per comissions 

de servei sigui els mes transparent possible i es faci a través de la intranet i per 
correu electrònic a les seus. 

 
- Es debat sobre la conveniència o no de promoure un concurs de trasllat. 

 
- Es pregunta sobre les condicions dels vehicles oficials: l’adscripció, el mecanisme 

pel qual s’incoen les multes, etc.. A la propera reunió tindrem resposta a la 
problemàtica de la titularitat de la assegurança  del vehicle 

 
- CCOO demanem la convocatòria de la mesa del personal d’escorxadors, i es 

queda pel divendres 8 de març de 2013 a les 10:00. 
 

- Es convoca la propera reunió d’aquest grup de treball pel dijous 12 d’abril de 2013 
a les 10:00h. 
 

 

CCOO us continuarem informant !! 


