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ACORD EQUIPS DE SALUT PÚBLICA 

 
Tal i com us explicàvem al nostre CCOO INFORMA 20/2020, el passat 5 de 
març d’enguany es va signar a la Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya 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, que va ser ratificat pel Govern el 23/06/2020. 
 
Tot i que en el seu apartat 4 s’estableix la constitució d’una comissió paritària 
de seguiment de l’Acord en un termini màxim de 15 dies des de la seva 
entrada en vigor, aquesta encara no s’ha constituït. En canvi, 
l’Administració l’està aplicant des de l’1 de juliol i el Departament de 
Salut té la intenció d’implantar tot un seguit de canvis en diversos llocs 
de treball afectats per l’acord que CCOO considerem que vulneren la 
naturalesa del mateix. 
 
D’entre les funcions de la comissió paritària de seguiment, l’apartat 4.3.b de 
l’Acord estableix: “Estudiar i proposar la resolució, si escau, dels conflictes 
d’interpretació i d’aplicació dels continguts de l’Acord, així com establir els 
consegüents criteris interpretatius”. 
 
És per això que CCOO instem que es constitueixi d’immediat la 
mencionada comissió paritària de seguiment i es convoqui la primera 
reunió amb caràcter urgent. Així mateix, exigim que no s’apliqui cap canvi 
en la RLT o funcions en cap de les places del cos de Veterinaris almenys 
fins que aquests canvis hagin estat estudiats i aprovats per la comissió. 
CCOO denunciarem aquest incompliment a la reunió de la Mesa Sectorial 
que es celebrarà el proper 20 de juliol d’enguany. 
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