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REUNIÓ APSCAT DEL 25.10.2013 
 
Seguiment dels recursos de cassació 695/2010 i 722/2010.  
 
Aquests recursos, del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i del Col·legi Oficial 
de Veterinaris de Barcelona (COVB) respectivament, suposen l’anul·lació de la convocatòria de 
les oposicions dels TSSP. Els representants de l'ASPCAT diuen que hi seran a sobre i mantindran 
reunions periòdiques amb els 44 afectats que les varen aprovar, i que se'ls trametrà qualsevol 
informació que vagin rebent sobre aquest assumpte, tenint en compte que els recursos es van 
presentar des de Funció Pública. La propera reunió informativa amb els afectats serà a principis 
de 2014. Es preveu que la resolució dels recursos de cassació presentats davant el Tribunal 
Suprem, es faci pública d'aquí a 2 o 3 anys. 
 
Des de l'ASPCAT, de moment, no es preveu cap més escenari que les sentències favorables 
d’ambdós recursos presentats per Funció Pública.  
 
Des de CCOO volem que quedi molt clar que la impugnació a la convocatòria d'oposicions a 
TSSP no la van presentar els veterinaris del Departament de Salut, ja que en el sí dels ETSP hi 
comença a haver certa tibantor i malestar entre els dos col·lectius (veterinaris i farmacèutics). En 
Manel Garcia diu que, en el cas de que els recursos no prosperessin i es ratifiqués la sentència, el 
CCVC i el COVB haurien de sol·licitar l'execució de la sentència i aconsella que l'ASPCAT o FP es 
posin en contacte amb les dues organitzacions veterinàries per negociar la no execució 
d’ambdues sentències.  
 
 
Liquidació APSCAT 
 
Amb data 24 d'octubre es va publicar al DOGC el DECRET LLEI 5/2013, de 22 d’octubre, de 
mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, Decret mitjançant el qual es liquida l'ASPCAT (es queda sense NIF) com a entitat 
jurídica, la qual romandrà com a marca, depenent directament de la Secretaria General de Salut 
Pública. Mitjançant aquest Decret, a més de l'ASPCAT, desapareixen l'ICAM (Institut Català 
d'Avaluacions Mèdiques) i d'altres entitats autònomes d'altres Departaments.  
 
En definitiva el que ha succeït és que hem deixat de ser una empresa pública i tornem a 
estar plenament integrats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Conseqüència 
d’això la negociació de condicions laborals tornarà a dependre directament de la 
Conselleria de Salut. 
 
Durant 2012 i 2013 s'ha estat treballant per mirar de tirar endavant l'ASPCAT, però diversos 
esculls legals units al context general de crisi econòmica han fet pràcticament inviable el projecte 
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de l'ASPCAT, de moment (no es descarta reprendre el projecte en el futur). S`ha procurat en tot 
moment mantenir el principi d'autoritat sanitària. Amb aquesta decisió s'aconsegueix que tots els 
llocs de treball quedin garantits.  
 
Amb el desplegament del Decret Llei a través d'un nou Reglament, s'han de resoldre algunes 
duplicitats de llocs de comandament i no es descarta que algun d'aquests càrrecs hagi d'anar a 
ocupar llocs de base i que pot suposar una mobilitat física o territorial. La dependència orgànica i 
funcional dels treballadors de l'ASPCAT (com a marca) també s'haurà de fixar a través d'aquest 
Reglament que s’aprovarà per Decret. 
 
 
Ordinadors 
 
S’han produït dificultats per la seva adquisició derivats de problemes contractuals. Els més de 300 
ordinadors pendents de compra, així com les impressores corresponents, estan en tràmits, amb 
l'expectativa de que arribin abans d'acabar l'any en curs. 
 
Es pregunta si és possible que als escorxadors, en lloc d'impressores d'injecció de tinta, es puguin 
adquirir impressores làser, més econòmiques de manteniment de tinta, que s'esgota ràpidament 
(en 1 setmana) i tenen problemes de reposició. S'està estudiant la possibilitat que als escorxadors 
s'hi instal·lin impressores multifunció. 
 
 
Rellotges de marcatge 
 
Està a punt de llançar-se un concurs de rellotges de marcatge per totes les seus i que comprendrà 
tant la instal·lació com el manteniment dels aparells. 
 
CCOO volem deixar constància de que en temps de crisi potser valdria més dedicar aquesta 
partida de diners en altre tipus d'inversió. Hi ha els plecs aprovats, restant pendent únicament de 
portar-los a intervenció, per tal de publicar-los ja la setmana vinent i col·locar-los als llocs de 
marcatge abans de que acabi l'any. L'ASPCAT diu que el marcatge és un deure, però també és un 
dret dels treballadors (???). Parlant de drets: no teníem dret al marcatge mitjançant full 
d’activitats? 
 
Telefonia fixa 
 
S'està recollint informació i es canviarà la telefonia analògica per telefonia digital (IP) a les seus i 
als llocs de treball que calgui. El motiu és intentar estalviar diners i millorar les condicions de 
treball 
 
Vehicles de rènting 
 
Es distribuiran, finalment, les targetes de benzina, associades a cada vehicle. Serà a primers de 
novembre, amb les quals es podrà repòs-tar, pagar peatges i procedir al rentat del vehicle a les 
benzineres SOLRED, amb límit d'ús de cada targeta de fins a 250€/mes, ampliable en cas de 
necessitat (s'estudiaria cas per cas). S'adquiriran 214 vehicles nous, en total, distribuïts d'aquesta 
manera: 211 turismes híbrids (Toyota AURIS Hybrid), 1 vehicle de 5 places i 2 vehicles TT, 
destinats a l'Alt Pirineu/Aran. 
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Està previst que un cop estiguin distribuïts els vehicles es faci un curs de conducció per tal 
d'aconseguir un estalvi energètic, mitjançant una conducció adequada. Es preveu que el concurs 
estigui adjudicat abans de finalitzar l'any. El repartiment d'aquests vehicles es podria allargar 
durant el primer trimestre de 2014. Els vehicles aniran gra fitats com a ASPCAT/Generalitat de 
Catalunya 
 
Dies 24 i 31 de desembre de 2013 
 
Tot i reconèixer que són dies inhàbils per l’Administració, ens comuniquen que els veterinaris hem 
de treballar aquests dos dies. Podríem fer festa però els hauríem de recuperar. Ens diuen que això 
ho manega FP, però tots sabem que ho va orquestrar l'ASPCAT/Departament de Salut. Des de 
CCOO manifestem que ho veiem com una guerra declarada als veterinaris. De totes formes, això, 
ara, només es pot desencallar parlant amb FP o negociant unes condicions de treball a través de 
la Comissió de seguiment de l'Acord de determinades condicions de treball dels veterinaris. 
Apuntem que podem exercir mesures de pressió fent una concentració de vehicles davant Roc 
Boronat, negant-nos a agafar els vehicles oficials, anant a fer les inspeccions amb transport públic 
(amb cobrament previ de l'import d'aquest transport), negant-nos a obrir les seus, etc. De totes 
maneres, reclamem que se'ns comuniqui què vol dir jornada especial i que es doni resposta a tota 
una sèrie d'escrits que, des del mes de juny s'han anat presentant a l'ASPCAT i dels quals no 
n'hem tingut cap resposta. 
 
Bolígraf Digital/Eina Inspectora/Bussiness Intel·ligents 
 
Ens presenten el Bolígraf Digital com una eina innovadora i es queixen de la rebuda hostil que van 
rebre els membres de l'equip de formadors en aquesta eina que es van desplaçar la setmana 
passada a Terres de l'Ebre. Diuen que no som receptius a les eines innovadores. Els comentem 
que la rebuda hostil potser no era més que una manifestació de que aquesta no era el tipus d'eina 
que s'esperava, que s'esperava una eina més completa... i que també va influir en aquesta rebuda 
tot el context que gira al voltant del col·lectiu d'inspectors (treballar els dies 24 i 31 de desembre, 
la sentència que anul·la les oposicions dels TSSP, el marcatge obligatori, les retallades...). 
 
Intentem raonar que el bolígraf òptic no és una eina massa innovadora ni massa pràctica per 
resoldre tota la sèrie de tasques que s'han de realitzar durant una inspecció, tan sigui d'una torre 
de refrigeració com d'un establiment alimentari; que pot tenir la seva utilitat per marcar una sèrie 
d’ítems, però que no és gens pràctica per redactar annexos d'acta i no permet treballar amb 
documents ni consultar informació, cosa que si que es pot fer amb un ordinador portàtil o amb una 
tauleta. Creiem que s'havia d'haver apostat per un ordinador portàtil o una tauleta, amb connexió a 
Internet, i una impressora portàtil.  
 
CCOO manifestem que no s'ha fet un estudi de l'impacte sobre la salut per l'ús, en la redacció dels 
annexos d'acta, del bolígraf òptic a causa de les seves elevades dimensions. Es mostren receptius 
a les nostres explicacions. Veurem en què queda... 
 
 
Finalment, fixem data per una propera reunió, que serà el 20 de desembre, a les 12:00, a Roc 
Boronat. 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

