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ACORD EQUIPS DE SALUT PÚBLICA 
COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT 

 
Dijous 9 de setembre d’enguany es va celebrar la reunió de la Comissió Paritària de Seguiment de 
l’Acord sobre les condicions de treball dels equips de salut pública signat el març de l’any passat. 
 
El primer que cal fer saber és la manca d’empatia per part de l’Administració, ja que a la sol·licitud 
de reunió extraordinària feta a l’abril no vam rebre resposta i després de sol·licitar-la per segona 
vegada s’han dignat a convocar aquesta reunió ordinària. L’excusa per a no convocar, la de moda: 
“la Covid-19” la raó per a ni tant sols contestar es desconeix. Després d’això l’Administració valora 
positivament l’aplicació de l’Acord però CCOO junt amb dos sindicats més dels 4 signants 
mostrem la nostra indignació. 
  
Cal recordar que la condició sine qua non per la qual CCOO i dos sindicats més vam signar 
l’Acord era l’eliminació de la disposició addicional 1a que deia el següent: “Els llocs de treball del 
cos de titulació superior, especialitat veterinària, corresponents al grup 1 d’aquest Acord, passaran 
a ser, a mesura que es produeixi la seva desocupació definitiva, llocs de treball del cos de titulació 
superior, especialitat salut pública”. Però la realitat és que, des del primer dia, s’estan convertint 
places de veterinària en places de tècnics/ques de salut pública, i a més de forma indiscriminada 
sense valorar les necessitats del llocs i dels territoris. 
 
Davant de la nostra queixa l’Administració s’enroca en què, com que aquest tema es va eliminar 
de l’Acord, ja no es pot tractar en aquesta comissió. Tot i això exigim que no es modifiquin més 
places fins que no s’hagin completat els futurs processos selectius i en cas de fer-ho que es 
justifiqui i es demostri la necessitat de fer-ho. Si això no és actuar de mala fe no sabem què ho 
seria. 
 
CCOO reclamem, per enèsima vegada, que s’incloguin en l’Acord els col·lectius que han quedat 
fora amb l’excusa que, segons ells, no son autoritat sanitària i, per tant, no s’han pogut beneficiar 
de la millora salarial a l’igual que els seus companys i companyes tot i treballar colze a colze. 
 
Se’ns comunica que abans d’acabar l’any estarà activa, per fi, la borsa de treball per a 
substitucions i reforços de veterinaris/àries, una de les excuses per la tardança és com sempre la 
Covid-19 però comptant que és un tema que es va iniciar el 2016 no valen excuses. 
 
CCOO demanem que es revisi l’aplicació de l’acord als VTP ja que alguns/es han vist reduït el seu 
sou i aquest no era l’esperit de l’Acord quan es va signar. 
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