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AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 
 
 
A la reunió del passat dia 20 de desembre amb responsables de l´Agencia de Salut 
Pública, CCOO vam insistir en la necessitat que l´Agencia fos més tolerant en els punts 
de control horari del col·lectiu de TSSP, ja que la seva destinació son els Serveis 
Regionals. La resposta va ser que es pot tractar algun cas puntual però que en cap cas 
serà generalista i ens recorda que les seves destinacions son el Serveis Regionals, es a 
dir, tota la seva regió. 
 
Referent als canvis estructurals territorials, comenten que els canvis més importants es 
donaran entre el personal administratiu atès que alguns d´ells seran destinats al 
Departament de Salut. La simplificació i la racionalització del sector es durà a terme en 6 
mesos després que s’aprovin els pressupostos. 
 
Es retarda el rènting de nous  vehicles fins el 1er o 2 trimestre de 2014. 
 
Està prevista la instal·lació de rellotges de control horari als escorxadors, seus i 
subseus amb més de 5 treballadors/es. 
 
A la pregunta de CCOO sobre els farmacèutics/ques afectats per la sentencia del TSJC, 
ens responen que a principis d´any se’ls reunirà a tots per comunicar-los les novetats que 
puguin haver al respecte, però que, ara per ara, tot segueix  igual. 
 
CCOO també demanem que a tots aquells que facin tasques de responsabilitat o 
comandament, això se’ls reconegui d´alguna manera. La resposta és clara i contundent:  
“aquestes tasques es desenvolupen de forma totalment voluntària” i un hipotètic 
reconeixement és en aquets moments inviable.  
 
Abans d´acabar la reunió, CCOO expressem el malestar de tot el col·lectiu de 
veterinaris/àries ja que la gota final per part de l’Administració ha estat l’afer del 24 i del 
31 de desembre, i que aquestes decisions unilaterals envers aquet col·lectiu estan més a 
la prop de la persecució que de la cohesió. Es recorda que els Inspectors/es de 
l´Agencia de Salut Publica son els que tenen menys nivell d’entre els diferents 
col·lectius inspectors/es de la Generalitat. 
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