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Comitè Intercentres Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 
 
Resum de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural del dia 18 de febrer: 
 
1. Funcionarització professors d’escola de capacitació agrària 
 

El Departament informa que no ha rebut resposta de Funció Pública respecte a aquest tema i 
que ha tornat a enviar-li un escrit reiterant l’esmentada petició. A petició del Comitè, el 
Departament ens lliura una còpia de l’escrit. Funció Pública tampoc ha donat resposta, a 
l’escrit que li va fer el Comitè. Proposem una reunió de la Comissió de Funcionarització amb 
el Director de Serveis i/o el Secretari General. 

 
2. Negociació del procés de selecció interna per als encàrrecs de categoria superior 
 

El Departament ens lliura una proposta per a la selecció dels encàrrecs de superior categoria. 
Comenta la dificultat de fer un procés únic i tancat per a tots els casos, i proposen dos tipus de 
torns rotatius entre treballadors/es segons es tracti de llocs sense especialització, torn 
d’antiguitat, i llocs amb especialització i/o especial responsabilitat, torn de mèrit i capacitat. El 
Comitè recollim la proposta per poder estudiar-la i presentar les modificacions que considerem 
oportunes. 

 
3. Borsa de Treball 2010 

 
Es preveu fer la publicació de la Borsa de Treball de 2010 durant la primera setmana del mes 
de març. El Departament ens lliurarà el model de convocatòria i el de sol·licitud de participació, 
i comenta la previsió dels terminis de presentació de sol·licituds, publicació de llistes 
provisionals, esmenes i llistes definitives. El Comitè deixa molt clar que les previsions s’han de 
complir, i si és possible accelerar el procés.  

 
4. Concurs canvi destinació i oferta pública 
 

El Departament informa que preveu publicar el concurs de canvi de destinació durant el mes 
de març. 
 
L’oferta pública es preveu per a finals d’any. 
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5. Proposta del CI sobre cobrament de dietes per assistència a activitats formatives 
dirigides o tancades al CFEA 

 
El Departament no accepta la proposta que va fer el Comitè. Mostrem el nostre desacord i 
fem constància de la nostra discrepància amb el fet que no es distingeixi als efectes de 
percebre dieta de manutenció entre activitat dirigida (tancada) des de la pròpia Unitat o 
voluntària a instància del treballador/a. 

 
6. Informació i criteris sobre conducció de vehicles i transport de persones per a 

treballadors que no tenen la categoria laboral de conductor/xofer 
 

El Departament informa que les tasques de conducció i transport de persones i béns no es 
limita únicament a la categoria de conductor, ja que en l’àrea de funcions de manteniment, 
oficis i serveis tècnics també s’inclouen altres categories. 
 
Així, dins l’àrea educatiu-cultural, en la qual estan compresos els professors d’escoles de 
capacitació agrària, i en cas de resultar necessari, també es podria incloure el fet de conduir 
i/o transportar alumnes si hi ha una vinculació amb l’activitat formativa. 
 
El Departament comenta, un cop fetes les consultes oportunes, que els/les alumnes dels 
Centres i Escoles de Capacitació Agrària, al ser alumnes majors de 16 anys ja no es considera 
transport escolar, i queden coberts/es per la corresponent assegurança del vehicle. S’acorda 
elaborar una autorització per la qual es manifesti la conformitat dels pares/tutors dels 
alumnes, o en el seu cas, dels propis alumnes majors d’edat, a realitzar sota la seva 
responsabilitat aquelles activitats que comportin un desplaçament en vehicle del Departament. 
El Comitè estem d’acord amb aquesta proposta, i demanem que es lliuri una circular 
informativa al personal dels centres. 

 
7. Calendaris Laborals 
 

El Departament ens ha lliurat els calendaris laborals. El Comitè comenta que un cop els 
revisem, es podrà reunir la Comissió de Calendaris per dur a terme la negociació dels 
mateixos.  
 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres: 
 
Eduard Serra (Escola Capacitació Agrària de Manresa) eduard.serra@gencat.cat 
Ramon Blanco (SSTT Barcelona) rblanco@gencat.cat  
David Bonet (Escola Capacitació Agrària-Eqüestre de l’Hospitalt) dbonet@gencat.cat  
Francesc X. Moreno (SSCC Barcelona) fxmoreno@gencat.cat  
Xavier Agut (SSTT Tarragona) xagut@ccoo.cat 
Joan Fornsubirà (Escola Capacitació Agrària) jfornsubira@gencat.cat 
Josep Ma. Morera (SSTT Girona) jmmorera@gencat.cat 
Albert Molgó (Les Borges Blanques) amolgo@gencat.cat 
 


