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ACORD EQUIPS DE SALUT PÚBLICA
Avui, CCOO, juntament amb altres sindicats de la Mesa Sectorial de Negociació del
personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, hem signat l’Acord sobre
les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut
pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut per al període 2020 –
2024. Podeu consultar el text de l’Acord seguint aquest enllaç.
Per a CCOO era prioritari posar fi a la injustícia històrica vers les companyes i companys
que treballen als equips de salut pública del Departament de Salut. Després de 14 anys
essent tractats com a professionals de la salut pública de segona categoria hem
aconseguit la seva equiparació salarial.
No obstant, CCOO no estem d’acord que els equips de promoció de la salut, titulats
superiors o l'equip d'Epidemiologia (ara amplament desbordats pel coronavirus) no es
puguin beneficiar d’aquestes millores ja que l’Administració no els considera agents de la
autoritat sanitaria, i continuarem lluitant per la millora de les seves condicions
econòmiques i laborals.
Ha estat una negociació molt dura on l’Administració ens ha sotmès a la coacció de voler
desmuntar el Cos de Veterinaris del Departament de Salut; eliminant llocs de treball i
acabant amb la seva mobilitat a canvi de corregir la injustícia que ells han provocat. Així
mateix hem recuperat per aquest Cos la jornada ordinària que se'ls va arrabassar el 2013.
CCOO continuarem treballant per:
• Un Concurs de Trasllats i unes Oposicions PESCO pel Cos de Veterinaris, que duen
16 i 13 anys respectivament esperant aquests processos per poder consolidar les
seves places.
• La inclusió en l'Acord dels col·lectius menyspreats.
• Una calendarització de la jornada dels veterinaris d'escorxador de màxim 37,5h
setmanals.
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