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

 
 
Resum dels temes més destacats tractats a la reunió negociadora bimestral entre els representants del 
personal laboral i els de l’administració del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del passat 
dia 7 d’octubre de 2010. 
 
1. Funcionarització dels professors d’ECA 
 

El Departament confirma al Comitè el que ja va anunciar a la reunió de la Comissió de treball per al procés de 
funcionarització el passat mes de juliol: que desisteix de presentar una contraproposta a Funció Pública, demanant 
un procés de funcionarització pel sistema de promoció interna a cossos específics. Ens informa, però, que el 
Secretari general ha cursat un escrit de queixa a la Directora General de Funció Pública. Ens faciliten còpia de 
l’acta de reunió de la Comissió i es comprometen a enviar-nos còpia de l’escrit del Secretari general. 
 
El Comitè demanem el posicionament del Departament envers el seu personal docent un cop esgotada la 
possibilitat d’una funcionarització digna. El Departament manifesta la seva determinació de mantenir la classificació 
dels professor d’ECA com a “categoria amb funcions de naturalesa funcionarial” (F) a efectes merament nominals, 
per tal que, cada cop que es produeixi una vacant, donar la plaça simultàniament de baixa a la Relació de Llocs de 
Treball de laborals i d’alta a la RLT de funcionaris. 
 
Des de CCOO entenem que aquesta decisió no dóna resposta a les expectatives del personal docent interessat en 
funcionaritzar-se, afebleix la força i la capacitat negociadora del col·lectiu laboral (que es veurà progressiva i 
contínuament reduït d’efectius), i no beneficia la tasca educativa (ans al contrari) que haurà d’exercir -de forma 
conjunta i comuna- un equip de docents que tindran diferents condicions retributives i laborals en funció del seu 
vincle com a personal funcionari o laboral.  

 
2. Concurs de canvi de destinació 
 

El Departament informa al Comitè que s’està redactant el text de la resolució del concurs per ser enviada i 
publicada al DOGC. Independentment de la data de publicació, la resolució tindrà efectes d’1 de novembre. En 
resposta a la petició del Comitè, Recursos Humans informa que la resolució del concurs desplaça dos laborals 
temporals per adjudicació de la plaça que ocupaven, a més del passi de la RLT de laborals a la de funcionaris de 3 
places vacants classificades “a funcionaritzar”. Preguntats sobre el destí del personal i les places vacants del 
concurs classificades “a extingir”, els representants del departament ens comuniquen que, “a l’igual que amb la 
resta de laborals desplaçats, -i malgrat l’enorme dificultat en aquest moment- es faran tots els possibles per intentar 
reabsorbir el major nombre d’afectats”.  

 
3. Borsa de treball 2010 
 

El Departament lliura la relació de contractes efectuats a l’empara de la Borsa de treball. Des del mes de juliol, data 
des de la qual és efectiva la Borsa de l’exercici 2010, s’han fet 3 substitucions (totes sobre places de categories 
finalistes docents). També s’aborda el tractament de 2 sol·licituds d’inclusió a la Borsa, presentades per personal 
que havia estat laboral temporal, que va ser reconvertit a interí funcionari com a conseqüència d’un concurs 
restringit, i que actualment ha quedat desplaçat com a resultat d’una convocatòria d’oferta pública. Comitè i 
departament acorden traslladar el tractament d’ambdues sol·licituds a la Comissió de seguiment de la Borsa. 
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4. Convocatòria d’oferta pública laboral del Departament 
 

El Departament anuncia la seva intenció de fer la convocatòria d’oferta pública parcial de les places de grups A i B 
que han quedat vacants després del concurs de canvi de destinació. El Comitè ens congratulem amb aquesta 
decisió, que venim sol·licitant des del darrer procés ... l’any 2005! Tot i la nostra satisfacció, des del Comitè 
demanem que la convocatòria també inclogui les places laborals vacants de la resta de categories professionals. El 
Departament respon que preveu poder convocar la resta de places en un període de 5 ó 6 mesos. De moment, 
aquesta convocatòria parcial inclouria 11 places de les categories laborals de Periodista (A1), Protocol-Relacions 
públiques (A2) i Professor d’ECNP (A1, A3 i B1). L’empresa ens facilita la seva proposta de temari general i 
específic per a les categories esmentades i emplaça al Comitè per negociar-la el proper 19 d’octubre. 

 
5. Auxiliars d’internat, externalització i empreses de serveis 
 

Amb motiu de la propera jubilació d’una treballadora de l’ECA d’Amposta amb aquesta categoria laboral, el Comitè 
pregunta al torn obert de paraules si el DAR oferirà la vacant a la persona que actualment fa el relleu del 85 % de la 
jornada de la titular jubilada parcialment. El Departament respon que ja fa anys que ha manifestat la seva voluntat 
d’externalitzar aquesta categoria laboral i, per tant, que a la data de jubilació causaran baixa la titular i el contracte 
de relleu. El Comitè repliquem que no es poden deixar de cobrir aquestes places en centres on resulten 
indispensables pel tipus de servei que ofereixen. El Departament al·lega que els centres poden suplir aquestes 
necessitats contractant personal a través d’una empresa de serveis. Des del Comitè insistim que aquesta 
irregularitat ja ha esdevingut una pràctica recurrent, doncs els treballadors que subministra l’empresa de serveis 
tenen una categoria laboral i unes retribucions inferiors, que el cost de l’empresa és molt superior al d’un treballador 
fix de plantilla, i que aquest fet redunda en ocasions en contractacions amb jornades inferiors a les 7 h 30’ diàries 
que desenvoluparia personal laboral fix. El Departament nega que es facin contractes amb empreses de serveis per 
menys hores que les que es feien, però des del Comitè responem que tenim nombroses evidències i exigim que se 
solucioni racionalment una problemàtica que crea greus disfuncions operatives i organitzatives en els centres i entre 
els treballadors que tenen aquestes atribucions.  

 
6. Complement de productivitat per al 2010 
 

El Comitè, davant la recent publicació a la intranet de la instrucció sobre l’autoavaluació de l’empleat i l’Acord de 
Govern que regula el complement de productivitat d’enguany, planteja que es pot generar un greuge entre 
treballadors de diversos departaments i, inclús, entre treballadors d’unitats diferents d’un mateix departament. Atès 
que l’Acord estableix la pèrdua del dret a cobrar la productivitat per aquell treballador que sumi 2 absències no 
justificades entre el 23/6 i el 31/10, des del Comitè demanem a Recursos Humans que determini què considerarà 
“absència no justificada”, així com que dicti una instrucció o uns criteris unitaris vàlids per a totes les unitats o 
gestors del DAR que hagin de valorar aquest absentisme. El Departament recull la nostra petició i es compromet a 
donar-hi resposta.  

 
 
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 
 
 


