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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Reunió amb la Direcció de Serveis i la Subdirecció 
General de Recursos Humans el dia 20 de maig de 2010 

 
 
El passat dia 20 una delegació de la secció sindical de CCOO al DAR, conformada per representants de 
personal funcionari, laboral i del Sector, ens varem reunir amb el Director de Serveis i la Cap del SGRH del 
departament. Un cop manifestada la voluntat mútua de formalitzar la periodicitat d’aquestes entrevistes, 
CCOO varem exposar els temes que susciten actualment un major interès entre els treballadors del DAR. 
 

 Promoció especial interna dels ETA i Fons per 
a la tecnificació de plantilles 

 
Sobre la proposta feta per CCOO de dedicar part 
dels 300.000 euros “estalviats” per Agricultura amb 
la supressió de places vacants no pressupostades 
durant 2009 a una promoció especial interna dels 
ETA a Enginyers Agrònoms, el Director ens reitera 
la resposta negativa de FP, tot argumentant raons 
de naturalesa jurídica (obligació de destinar els 
fons a la millora de nivells de places ja existents i 
impossibilitat d’aplicació restringida a l’àmbit 
d’Agricultura d’una promoció que afecta un cos 
específic amb treballadors en diferents 
departaments). 
 
CCOO ens interessem per saber si el Departament 
estudiarà alguna altra possibilitat per a millorar les 
condicions d’aquest col·lectiu, al que se’ns respon 
que el Departament ja ho va fer amb la 
convocatòria de la totalitat de les vacants en 
diverses ofertes públiques. 
 
Tot seguit CCOO preguntem quina serà la 
destinació que es donarà a l’import del Fons per a 
la tecnificació de plantilles, i la Direcció ens explica 
que una part anirà destinada a la dotació de places 
de Santa Caterina, d’acord amb les instruccions de 
FP per a tots els departaments de la Generalitat. 
La resta es dedicarà a augmentar el complement 
específic dels caps d’Oficines Comarcals. CCOO 
ens alegrem pels companys beneficiats per 
aquesta decisió, però discrepem de l’ordre de 
prelació i exposem que hi ha col·lectius de 
categories inferiors que s’haurien d’haver tingut en 
consideració amb prioritat. 
 

El Director de Serveis al·lega que la prioritat respon 
a la necessitat de materialitzar l’acord adoptat a 
l’any 2003. 

 
 Reabsorció d’interins en processos d’oferta 

pública 
 

CCOO demanem al Departament la major atenció 
possible a la dimensió humana i una total 
transparència dels criteris en els processos de 
recol·locació d’interins que són cessats com a 
conseqüència d’una oferta pública. El Departament 
argüeix que sempre ha procurat recuperar el 
màxim d’interins cessats i que els criteris ja 
existeixen i s’apliquen estrictament, tot i que cada 
cop es fa més difícil aquesta reubicació, atesa la 
minva continuada del nombre de places de 
plantilla. 
 
CCOO suggerim incrementar el flux informatiu i 
oferim la col·laboració de la nostra organització per 
tal de minorar la incertesa que han de patir les 
persones afectades. 

 
 Trasllats de personal i dependències  

 
En relació amb els diversos processos que 
impliquen trasllats d’efectius a noves ubicacions, el 
DAR manifesta que no hi ha novetats pel que 
respecta al trasllat de part de SSCC a Lleida i que 
els únics moviments –i imminents- són els 
relacionats amb les dotacions imprescindibles per 
als nous Serveis Territorials a la Catalunya Central, 
tal com ja s’ha anat fent als de Terres de l’Ebre i 
als de l’Alt Pirineu. En tots els casos es tindrà en 
compte inicialment el caràcter voluntari dels 
treballadors en aquests processos de mobilitat. 
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 Funcionarització del personal laboral docent 
 

CCOO ens interessem sobre l’estat de la 
proposició que el DAR havia de fer davant FP, 
relativa a possibilitar un procés de funcionarització 
per als professors d’ECA a cossos específics 
(enfront de la infumable promoció interna a cossos 
generals propugnada per FP). El Director de 
Serveis ens informa que s’hi continua treballant, 
però manifesta la dificultat de reeixir-se’n atesa la 
postura inflexible i restrictiva de la DGFP sobre 
aquest tema. 
 
CCOO instem el departament que agiliti la 
tramitació d’aquesta proposició per a que, en el 
supòsit que sigui rebutjada, el DAR i el seu Comitè 
intercentres seguin immediatament a negociar 
propostes alternatives que normalitzin i millorin les 
condicions d’aquest col·lectiu, proposta amb la qual 
el Director manifesta la seva conformitat. 

 
 Pla Anual de Formació el DAR 

 
CCOO expressem el nostre malestar per la inclusió 
de 2 activitats formatives al Pla Anual, 
l’organització de les quals s’atribueix a CCOO. 
Davant les queixes -referides a exercicis anteriors- 
que les diverses propostes d’activitats formatives 
que CCOO efectuava dins el Grup de Treball ni es 
valoraven ni s’incloïen al Pla, enguany el 
Departament ha volgut “congraciar-se” ficant el 
nostre logo a un agrupament de temàtiques 
inconnexes agafades de diferents propostes, que 
donen com a fruit les dos jornades esmentades 
sobre les quals no reconeixem la paternitat. CCOO 
demanem que es dotin de rigor els mecanismes i 
no es desvirtuïn ni el contingut ni la finalitat de la 
participació de la part social en els Plans 
Formatius. 
 
Igualment, CCOO expressem la nostra 
preocupació per la supressió d’activitats formatives 
pròpies dins del camp de la salut laboral i la 
prevenció de riscos, i recordem que, si la situació 
de crisi obliga a efectuar retallades sobre el 
pressupost de formació, aquestes MAI s’haurien 
d’aplicar sobre les matèries relacionades amb la 
salut dels treballadors, perquè a més, contravenen 

els principis recollits a la LPRL, el CU, el III Acord i 
els acords específics del CSS. 
 
El Director recull amb interès les nostres queixes i 
es compromet a informar-se amb detall per a 
esmenar els defectes que siguin de l’àmbit de la 
seva competència. 

 
 Temes de salut laboral 

 
a) Riscos psicosocials 
 

CCOO agraïm el trasllat per escrit a FP de les 
mesures proposades pels Grups de Treball 
sobre les quals el Departament no tenia 
competència (ampliació de supòsits de 
flexibilitat horària, ...), però insistim que s’ha de 
continuar treballant en la millora de les 
condicions de treball, començant per l’aplicació 
de l’avaluació al personal que encara no l’ha 
fet i aplicant, paral·lelament, el Pla pilot que 
CCOO havia proposat a l’anterior reunió. La 
Direcció coincideix amb aquest plantejament i 
reitera la seva predisposició a la implementació 
d’aquest Pla en el departament, on CCOO 
hauria de fer servir la seva condició de sindicat 
majoritari al CSS per a aconseguir l’acord 
necessari. 

 
b) Laboratori de Sanitat Ramadera a Reus  
 

CCOO informem el Director de la insostenible 
situació del personal d’aquest centre, que fa 9 
anys que ha de treballar en situacions 
extremes de baixes temperatures. Aquest 
problema, que es va detectar a l’avaluació 
inicial feta en 2001, que s’ha proposat corregir 
en totes les avaluacions periòdiques fetes des 
de 2005, que l’ha portat CCOO al CSS, on s’ha 
acordat l’immediata actuació, avui dia encara 
no està resolt. El Director de Serveis manifesta 
no estar en coneixement del tema, tot i que 
dona el seu compromís d’informar-se i incidir 
en la immediata resolució del problema, a més 
d’oferir-nos “línia directa” per a casos 
semblants abans que arribin a aquest límits 
extrems. 

 
Per a més informació posa’t en contacte amb els teus delegats: 
 
fxmoreno@gencat.cat 
eduard.serra@gencat.cat  
xagut@gencat.cat 
gregori.garcia@gencat.cat  
  

Personal Funcionari Barcelona
Personal Laboral Barcelona 
Personal Laboral Tarragona 
Personal Funcionari Lleida 
 

rblanco@gencat.cat 
jmmorera@ccoo.cat 
dbonet@gencat.cat 
jfornsubira@gencat.cat 
molgofuste@hotmail.com 

Personal Laboral Barcelona 
Personal Laboral Girona 
Personal Laboral Barcelona 
Personal Laboral Lleida 
Personal Laboral Lleida 




