El Tribunal Suprem reconeix la idoneïtat dels veterinaris per les tasques del cos de titulats
superiors de Salut Pública del a Generalitat

19/02/2015
El Tribunal Suprem ha resolt els recursos de cassació de la Generalitat i del Col·legi de Farmacèutics contra la
Sentència guanyada pel COVB al 2013 contra la convocatòria al cos de titulats superiors de salut pública.
Des del 2010, el COVB manté un procés judicial per sol·licitar la inclusió dels veterinaris entre els
professionals que poden concórrer a les places del cos de titulats superiors de Salut Pública de la
Generalitat després que aquests varen quedar-ne exclosos. Així doncs, el COVB va procedir a la seva
impugnació judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ Catalunya) sota l’oposició
de la Generalitat i el Col·legi de Farmacèutics de Girona que es van oposar al recurs al·legant que els
veterinaris tenen un cos específic i que a més la potestat d’autoorganització de les Administracions
Públiques els permet escollir les titulacions que poden optar als cossos tècnics.
Finalment, el TSJ Catalunya, mitjançant Sentència de 19/07/2013, va estimar el recurs del COVB i va
declarar la il·legalitat de la convocatòria i la manca de raons per a l’exclusió dels veterinaris en l’expedient
de la convocatòria i, per tant, de la impossibilitat del seu accés a aquest concurs de places públiques.
Segons s’indica en la resolució “las funciones que deben desempeñarse, según las bases de la
convocatoria, reservadas a Licenciados en Biología, Farmacia, Medicina y Química, también pueden ser
llevadas a cabo por los Licenciados en Veterinaria, pues es cierto que su exclusión no aparece
debidamente justificada, máxime, al tener las funciones propias de los Licenciados en Veterinaria una
clara incidencia en la salud pública”.

Aquesta sentència va tenir en compte l’informe pericial acadèmic emès per la UAB que va analitzar les
funcions del cos de titulats superiors en salut pública amb les pròpies de la veterinària i de les altres professions
(biologia, farmàcia, medicina i química), per determinar que la formació acadèmica és la més idònia per optar a
aquestes places tenint en compte les matèries que s’han de cursar en cadascun dels plans d’estudis de cadascuna
d’aquestes llicenciatures o graus. Així mateix, la UAB va determinar que els “Llicenciats en Veterinària estan
millor capacitats que les altres professions sanitàries (medicina i farmàcia) i, encara més que els Llicenciats en
biologia i química, (...). Cap de les altres titulacions proporciona una formació tan complerta, tan específica i
tan directament relacionada amb cadascuna de les tasques que s’han de desenvolupar.”
Finalment, el Tribunal Suprem ha confirmat la validesa de la prova pericial acadèmica de la UAB en la
que es va basar la primera Sentència, i declara que l’administració catalana (Direcció General de
Funció Pública) hauria d’haver explicat els motius pels quals es va excloure a les persones
llicenciades o graduades en veterinària de la possibilitat de participar-hi “ja que els seus estudis no
poden ser considerats com marginals o allunyats quan es tracta de salut pública”
Conclusions:
Definitivament, l’Alt Tribunal estima el recurs contenciós administratiu interposat pel COVB contra la
convocatòria de les darreres oposicions al Cos de titulats superiors de Salut Pública de 2010 que declara
la idoneïtat dels veterinaris i de les veterinàries per exercir les tasques pròpies d’aquest cos tècnic
i anul·la la base de la convocatòria que exclou a les persones llicenciades o graduades en
veterinària de participar-hi.

