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AGRUPACIÓ SALUT PÚBLICA CCOO 
REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT

 
A la reunió del dia 22/7/2014 amb Funcio Publica i el Departament de Salut es van tractar els temes 
següents: 
 
- L’Administració no admet que la calendarització de jornada sigui la d’una jornada ordinària (o normal).  
 
- Els sindicats, d’acord amb les diferents assemblees que s’han fet, tant a territori com a serveis regionals i 

centrals, no volem negociar altra cosa que no sigui una jornada normal, que era la que teníem l’any 2012 
i anteriors. Preferim restar a l’espera d’una sentència al recurs contenciós-administratiu presentat al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta decisió (que l’Administració diu que és incongruent) 
es pren de manera unànime per part de tots els sindicats. 

 
- La comissió de seguiment dels acords no es tanca, encara que es tanqui el tema de jornada i horaris. 

Restarà oberta per tots els temes que ho requereixin. Els temes de salut laboral passaran a la comissió 
corresponent, que ja està en marxa.  

 
- CCOO demanem informació sobre les condicions del gaudiment de vacances i dies d’APs i la 

combinació d’ambdós, per part del veterinaris. L’Administració ens informa que no tenim dret a gaudir 
dels set dies de vacances de manera aïllada, com la resta de treballadors del Departament (ni dels tres 
dies que, segons diuen, de manera errònia, se’ns va concedir en anys anteriors). 

 
- CCOO tornem a posar de manifest que a l’aplicatiu ATRI surt com a franja de treball obligatòria pels 

veterinaris la de 9:00 a 14:00, a més d’un horari tancat, fora del qual no computen les hores treballades. 
L’Administració diu que és complicat canviar-ho però que no en fem cas; que el què realment compta és 
el període entre l’hora d’entrada i la de sortida i que el període treballat realment és el que va entre els 
dos registres. 

 
- L’Administració diu que les resolucions que es van enviant al personal de la desapareguda Agència de 

Salut Pública només és una comunicació que s’ha de fer pels canvis que s’han produït després de la 
extinció de la mateixa i que, en cap cas, suposa un canvi d’adscripció territorial. L’anirà rebent tot el 
personal. 

 
- El Decret de la nova distribució territorial de la Secretaria de Salut Pública s’aprovarà pel Govern en 

sessió del proper 5 d’agost, es publicarà poc després però la seva aplicació pot tardar fins a un any. 
 
- La nova reunió de la Comissió de Seguiment serà el dia 7 d’octubre de 2014. 
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