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EQUIPS DE SALUT PÚBLICA 
MODIFICACIÓ PLACES RLT 

 
 
Tal i com us informàvem al nostre CCOO INFORMA 20/20, el passat 5 de març 
d’enguany, CCOO, juntament amb altres sindicats de la Mesa Sectorial de Negociació del 

personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, vam signar 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. L’Administració ha aprovat tot un seguit de modificacions de llocs de treball sense 
haver passat pel Grup de Treball de la RLT (Relació de llocs de treball), depenent de la 
Mesa Sectorial. D’aquesta manera, la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha modificat, 
de forma unilateral i sense la participació de la part social, un gran nombre de places 
sense previ avís. 
 
L’Acord va ser ratificat pel Govern el 23 de juny d’enguany, saltant-se l’obligatorietat de 
crear i convocar la Comissió Paritària de Seguiment del mateix. L’Administració ha decidit 
modificar tots els llocs de treball que ha volgut sense donar cap explicació. Mitjançant e-
valisa, el 13 de juliol se’ns demana que designem el membres que formaran part de la 
Comissió Paritària de Seguiment per a poder constituir-la, però argumentant que per 
raons de la Covid-19 i el període estiuenc no es reunirà fins setembre. 
 
CCOO hem demanat reiteradament que no es modifiquin els llocs de treball sense haver-
nos reunit per tractar-los un per un sabent exactament quins llocs son i quina afectació 
tenen en les persones que els ocupen (CCOO INFORMA 107/20). 
 
CCOO rebutgem frontalment aquesta manera d’actuar; no ens poden convocar gairebé 
dos mesos després d’haver fet i desfet tot de forma unilateral, deixant el personal afectat 
en la més absoluta indefensió. Per tant, demanem que s’aturin de forma immediata 
aquestes modificacions de places i se’ns comuniqui de forma detallada quina és 
cadascuna d’aquestes per poder-les estudiar com cal. 
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