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AGRUPACIÓ DE SALUT PÚBLICA DE CCOO
ÚLTIMA HORA APD, VETERINARIS I FARMACÈUTICS
A la reunió d’avui de la Mesa Sectorial de Negociació de personal administratiu i tècnic s’han tractat els
temes següents:
Integració del personal APD com a personal estatutari de l’ICS
En relació amb l’aplicació del Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir el
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, l’Administració informa
que s’està elaborant una Ordre del Conseller de Salut per regular els criteris interpretatius per la integració
del personal APD com a personal estatutari de l’ICS.
L’Administració comunica que la integració serà en tot cas VOLUNTÀRIA i es farà mitjançant una petició
que cada treballador APD haurà de fer de manera individual sol·licitant l’esmentada integració com a
personal estatutari de l’ICS i independentment de la seva situació administrativa.
L’Administració ens informa que aquells/es treballadors/es APD que no desitgin sol·licitar aquesta integració
restaran en les mateixes condicions laborals de què disposen actualment i l’Administració regularà en un
futur la seva forma de prestació de serveis en òrgans administratius del Departament de Salut.
La voluntat de l’Administració és que tot el personal APD que no sol·liciti la integració a l’ICS pugui jubilarse amb les mateixes condicions laborals actuals.

Comissió de Seguiment de l’Acord de Mesa Sectorial de personal veterinari del Departament de Salut
En relació amb la sol·licitud que les organitzacions sindicals CCOO, CATAC i UGT van presentar amb data
21/06/2013 i després de quasi bé 6 mesos sense resposta Funció Pública ens comunica que està disposada
a constituir aquesta Comissió de manera imminent.
Per part de CCOO en formaran part els companys Andreu Martí i Martí Tantinyà i us podeu posar en
contacte amb ells mitjançant el correu electrònic genesalutpublica@ccoo.cat.
En relació amb la modificació de la RLT de veterinaris, Funció Pública no es vol pronunciar atès que aquest
afer està denunciat davant la justícia.

Farmacèutics/ques
En relació amb la impugnació que el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona va elaborar contra la
convocatòria del procés selectiu de 44 places del Cos Superior (subgrup A1) de Salut Pública. CCOO
preguntem a Funció Pública i als representants del Departament de Salut si tenen coneixement que s’hagi
presentat per part del Col·legi Oficial de Veterinaris una sol·licitud d’execució de la sentència 840/2013 del
TSJ. Funció Pública i el Departament de Salut responen que no tenen constància d’aquest fet.
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