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Reunió del Comitè Intercentres i el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 
 
Resum de la reunió negociadora bimestral entre el Comitè i el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural del dia 14 d’abril: 

 
1. Funcionarització professors d’escola de capacitació agrària 

 
Durant el mes de març Funció Pública ha respost els escrits del Comitè i del Secretari general del DAR 
(fruit dels acords adoptats a la comissió negociadora creada a aquest efecte) en els quals es 
reivindicava el dret del personal docent a un procés de funcionarització específic. 
 
Ambdues respostes es pronuncien en sentit desestimatori, si bé la resposta que FP fa al Secretari 
general va força més enllà en els arguments esgrimits, i arriba a afirmar que la funcionarització d’aquest 
col·lectiu només és possible –en virtut del que determina la disposició transitòria 2a de l’EBEP– 
mitjançant la participació voluntària en processos de promoció interna als cossos generals 
d’administració (de gestió i superior), supeditada a una prèvia “reconsideració” de tasques i continguts 
funcionals d’aquests llocs de treball que els permeti enquadrar-los en l’àmbit funcional de Gestió del 
Medi (àmbit que encara s’està negociant, i els llocs del qual no tindran res a veure ni en descripció, ni en 
funcions, amb els de l’àmbit funcional d’Educació). 
 
El Departament ens comunica que està valorant la possibilitat de respondre a FP, incidint sobre la 
possibilitat d’endegar un procés de funcionarització a cossos específics de les escales superiors. 

 
2. Concurs canvi destinació i oferta pública 

 
El Departament informa al Comitè que Funció Pública ha donat la conformitat a bases i annexos de la 
convocatòria, i que ja s’ha enviat al DOGC per a la seva correcció i posterior publicació. La data de 
publicació es preveu per als 10 últims dies d’abril. 

 
Des de CCOO us mantindrem puntualment informats de totes les novetats i incidències que es vagin 
produint durant el desenvolupament del concurs, tant a nivell col·lectiu, com individualment a les 
persones interessades que ens ho demaneu. 

 
3. Borsa de Treball 2010 

 
A petició del Comitè, el Departament facilita dades i la previsió de calendari de les diverses fases 
d’aquest procés. Fins el moment han participat 258 persones, si bé aquest nombre s’ampliarà, doncs 
encara arriben sol·licituds presentades dins de termini de diferents unitats de registre. Actualment s’està 
fent la valoració dels mèrits, i la publicació dels llistats provisionals d’ admesos i exclosos es vaticina 
per a la darrera setmana d’abril. El Departament preveu que la publicació dels llistats definitius de la 
Borsa serà la segona quinzena de maig. 
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4. Encàrrecs de funcions de categoria superior 
 
La negociació no avança, doncs el Departament no ha estudiat les propostes fetes pel Comitè sobre la 
proposta inicial de l’administració. El Comitè llegeix modificacions que proposa, que incideixen en la 
delimitació precisa dels terminis de durada de l’encàrrec, en la millora de la flexibilitat amb la 
introducció de la possibilitat de renúncia/incorporació al llistat que fixi l’ordre de crida, i en la 
ressenya expressa de frases que obliguin els gestors a una estricta observança d’allò que determina el 
Conveni. 
 
Els representants del departament expressen la seva conformitat inicial i es comprometen a comunicar 
la seva decisió final al Comitè per correu electrònic, per tal de no ajornar dos mesos més l’acord sobre 
la qüestió. 

 
5. Calendaris laborals 2010 
 

Després de la reunió de la Comissió de calendaris, on es van negociar criteris generals i calendaris 
concrets dels diferents àmbits provincials, el Departament comunica la seva intenció de convocar 
novament la Comissió (aportant tots els calendaris reclamats degudament esmenats), per tal de cloure 
la negociació – si és possible- en la primera setmana de maig. 

 
6. Conducció de vehicles i transport d’alumnes per treballadors dels centres de formació 
 

El Departament informa que pràcticament ja té confegit el model d’autorització que hauran de signar 
els pares/tutors dels alumnes que són transportats en vehicle, que s’havia acordat a l’anterior 
negociadora. El Comitè ens interessem sobre la circular informativa paral·lela que havia d’anar dirigida 
als/les treballadors/es a qui s’encomani aquesta tasca. El Servei de Formació Agrària respon que, a 
diversos centres, ja penja una noteta informativa que fa referència al model d’autorització. Des del 
Comitè exigim que no se segueixin iniciatives particulars i arbitràries, i que s’unifiquin models i 
criteris d’actuació per a tots els centres de capacitació. El Departament recull la nostra petició i es 
compromet a homogeneïtzar els criteris. 

 
7. Targeta menjador 
 

El Comitè demana informació sobre les notícies de l’imminent substitució dels vals menjador per la tarja 
electrònica en el Departament. Se’ns confirma que al mes de maig s’implantarà el nou sistema, que 
la tarja no tindrà limitació d’import diari d’ús, i que els 2 cèntims d’endarreriment per val lliurat en el 
període gener-abril s’abonaran a la tarja el mes d’octubre. En relació amb el redactat d’algun 
comunicat fet a treballadors de centres on es vinculava el marcatge horari a ATRI amb el dret al val 
diari, el Comitè recordem que el dret al val es genera pel fet de desenvolupar l’horari diari en 
jornada partida, independentment del fet que s’hagi pogut complir o no amb l’obligació d’efectuar els 
marcatges de control 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 
 


