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VETERINARIS 
EN DEFENSA DELS NOSTRES DRETS  

 
 
L’Agrupació de Salut Pública de CCOO interposarà les properes dates un 
contenciós administratiu contra la decisió unilater al, il·legal i injusta de 
l’Administració catalana  que modificava les RLT dels nostres llocs de 
treball. 
 
Juntament amb aquest informatiu us adjuntem un model de recurs potestatiu 
de reposició, que hem d’omplir tots i totes, i registrar abans s’esgoti el termini 
d’un mes des de la notificació que vàrem rebre en la que se’ns comunicava la 
modificació. 
 
És molt important que ho registrem. CCOO interposarem un contenciós al 
nostre nom però els tribunals també han de veure que hi ha darrere tot el 
col·lectiu de veterinaris i el recurs potestatiu de reposició que us adjuntem és 
el pas previ a contenciosos individuals que donaran més força al procediment 
jurídic. 
 
Els gestors polítics creuen que amb l’excusa de la crisi poden fer i desfer al 
seu aire el que han estat conquestes socials i han arribat a tal extrem que ja 
ens volen treure, fins i tot, allò mínim que mai havien gosat tocar. 
 
Aquest contenciós i el reguitzell de recursos potestatius de reposició són 
només un primer pas. FAREM MÉS COSES conjuntament amb la resta 
de les organitzacions sindicals en defensa de la no stra dignitat. 
 
 
 

ENTRE TOTS PODEM ATURAR-LOS I HO FAREM!!!!! 
 



federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA  

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
      Generalitat de Catalunya  
      Departament de Salut 
       

 

SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
 
 

 
En/Na................................................................., major d’edat, amb NIF 

.............................................., funcionari/a de carrera , del Cos titulat superior veterinaris, 

amb domicili a efectes de notificacions a 

................................................................................................ davant la Secretaria General 

del Departament de Salut  comparec i, com millor s’escaigui en Dret,  

 

 
D I C : 
 
Que en data ..........................................he estat notificat/da de la resolució d’aquesta 
Secretària General, de data 13 de maig de 2013, per la qual se m’informa d’una 
regularització de la Relació de Llocs de Treball que afecta el meu lloc de treball en els 
camps jornada i/ o horari. 
 
En disconformitat amb l’esmentada comunicació, en els termes que posteriorment es 
diran, mitjançant el present escrit, a l’empara de l’art. 116 de la Llei de Règim Jurídic i del 
Procediment Administratiu Comú, segons redacció efectuada per la Llei 4/1999, passa a 
interposar RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la Resolució esmentada,  
fonamentat en els següents 
 
 
 

FETS 
 
 
PRIMER.-  Presto serveis en condició de funcionari/ària de carrera de la Generalitat de 
Catalunya, pertanyent al Cos de Veterinaris.  
 
SEGON.- Per escrit de data 13 de maig de 2013, de la Secretària General del 
Departament de Salut se m’informa d’una regularització de la RLT, que literalment diu el 
següent:  
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“Us informo que la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 30 d’abril de 2013 ha 
procedit a regularitzar a la Relació de Llocs de Treball els camps de jornada i/o horari que 
correspon al vostre lloc de treball, atès que en la Relació de Llocs de Treball publicada –
DOGC núm. 6147, de 12.6.12- es va detectar que no s’ajustava a les condicions de treball 
pactades per al col·lectiu veterinari, que són jornada i horari especial”. 
 
Entenc que la informació no és ajustada a Dret, en base als següents 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

 
Primer.- Cal posar de manifest, en primer lloc, que la modificació de la relació de llocs de 
treball no ha estat encara publicada al DOGC. 
 
Segon.- La notificació rebuda no s’ajusta a allò disposat a l’article 58 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, per quant no conté fets i fonaments de Dret ni expressa els recursos 
que procedeixen, l’òrgan davant el que s’han de presentar i el termini per a fer-ho. A més 
a més li manca la necessària motivació establerta a l’article 54. 
 
La informació que conté és tan minsa que no indica en què afecta a les meves condicions 
de jornada i horari la dita modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
 

Tercer.- Cal igualment al·legar que la modificació de la RLT no ha estat negociada a la 
Mesa de Negociació de les condicions de treball, tal com disposa l’article 37.1.m) de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP. La dita negociació no té una finalitat merament formal 
sinó que es configura com una garantia i un respecte al dret fonamental de la llibertat 
sindical i la negociació col·lectiva, tal com a declarat el TS en sentències posteriors a 
l’EBEP.  
 
Per tant, la manca de negociació de condicions de treball que afecten a la jornada i a 
l’horari del personal de l’Administració, suposa la nul·litat de ple dret de la dita modificació. 
 
Quart.- No és en absolut ajustat a Dret que s’invoqui que la RLT publicada al DOGC el 
12.06.2012 conté un error, ja que no és cert que la jornada dels veterinaris sigui especial. 
La jornada del col·lectiu, en còmput anual sempre ha estat l’ordinària del personal 
funcionari de la Generalitat. L’únic especial és l’horari per les especialitats de la prestació 
del servei, però en cap cas la jornada.  
 
En conclusió, en la comunicació rebuda manca el deu re de motivació dels actes 
administratius, sense expressar l’afectació a les m eves condicions de treball que la 
modificació comporta i em genera indefensió davant la manca de prèvia negociació 
amb el banc sindical, emparant-se, a més, en una pr emissa que no és certa per 
quant la jornada que el col·lectiu de veterinaris t enim assignada és normal i en cap 
cas especial. 
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Per tot l’exposat, 
 
 
 
 
 
SOL.LICITO: 
 
Es tingui per interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la resolució de la 
Secretaria General del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de data 13 
de maig de 2013, s’admeti i, previs els tràmits legals oportuns, s’anul·li, d’acord amb 
l’article 62.1.a) de la Llei 30/1992, vulneració del dret fonamental de la negociació 
col·lectiva (art. 28 CE), o, de forma subsidiària se’n declari la seva anul·labilitat per 
infracció de l’ordenament jurídic, de conformitat amb l’article 63.1 de la repetida Llei de 
règim jurídic de les AAPP i del procediment administratiu comú. 
 
PRIMER ALTRESSÍ DIC:  Amb empara a l’article 42 de la Llei 30/1992, sol·licito que 
aquest recurs sigui resol de forma expressa  en el termini legalment establert i 
notificada la corresponent resolució al recurrent, en el domicili que s’indica a 
l’encapçalament del recurs. 
 
 
 
Barcelona, 13 de juny de 2013 
 
 


