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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 mes de març: 
 
1. Borsa de Treball 

 
El Comitè ratifica la totalitat de criteris adoptats per la Comissió de seguiment de la 
borsa, i es dona el vistiplau als documents presentats pel SGRH (esborranys de 
resolució d’obertura, de bases de convocatòria i de model de sol·licitud de 
participació), i decideix comunicar per escrit al Departament aquesta decisió, per tal 
d’agilitar la publicació de la convocatòria. El Comitè acorda sol·licitar al Departament 
un major control i implicació dels òrgans de personal dels diferents SSTT alhora de 
facilitar la informació i els tràmits sobre la participació en aquest procés, tant als 
particulars com als centres de treball amb dependència orgànica 

 
2. Encàrrecs en Funcions 

 
El Comitè està d’acord amb la proposta de selecció interna per als encàrrecs de 
categoria superior que ha facilitat el Departament i s’acorda incloure les següents 
observacions: 
 
− Precisar que la superació dels terminis màxims (6 ó 8 mesos) per oferir l’encàrrec a 

un/a altre/a treballador/a, s’ha d’entendre amb solució de continuïtat; és a dir, no 
es podrà prorrogar l’encàrrec a un/a mateix/a treballador/a si, tot i no haver 
acumulat 6 mesos, s’ha produït una interrupció temporal (per reincorporació del/de 
la titular) i posteriorment una nova situació de carència. 

 
− Incloure, després de la referència a la finalització del primer encàrrec de funcions, 

l’expressió “i mentre no s’obri la convocatòria de provisió del lloc de treball 
establerta per CU” (per als casos que no siguin substitucions). 

 
− Introduir la referència sobre la possibilitat de renúncia/incorporació al llistat que 

fixi l’ordre de crida. 
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Donat que el DAR habitualment no observa les obligacions de comunicació als 
representants dels treballadors/es dels encàrrecs de durada superior a 15 dies, i de 
convocatòria de provisió de plaça quan se superen els terminis màxims i no es tracti 
d’una substitució, el Comitè acorda sol·licitar un major rigor en donar compliment 
a allò que ve determinat pel Conveni. 
 

3. Calendaris 2010: S’observa disparitat de criteris a la ressenya de dades en els 
elements comuns de plantilles facilitades pel departament. El Comitè acorda 
comunicar al Departament, a través de cada comitè territorial, les incidències 
particulars i generals dels calendaris laborals 2010 de cada àmbit territorial, i que 
unifiqui allò que fa referència a les dades identificatives del/de la treballador/a i els 
relatius a la descripció de la distribució setmanal de l’horari. 
 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres: 
 
Xavier Agut xagut@ccoo.cat  
Joan Fornsubirà jfornsubira@gencat.cat 
Albert Molgó amolgo@gencat.cat  
Josep Ma. Morera jmmorera@gencat.cat  
Eduard Serra eduard.serra@gencat.cat 
Ramon Blanco rblanco@gencat.cat  
 

 


