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Reunió de CCOO 
amb responsables del Departament 

 

 
El passat dia 1 de febrer una delegació de CCOO encapçalada pel Coordinador del 
Sector de la Generalitat de CCOO es va reunir amb els nous responsables de gestió de 
personal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural.  
 
Per part del Departament hi van assistir la Secretària General, la Directora de Serveis i 
la Subdirectora de Gestió de Personal.  
 
El motiu de la reunió era exposar les problemàtiques que han sorgit amb la desaparició 
del Departament de Medi Ambient i altres pròpies de l’anterior Departament 
d’Agricultura.  
 
Des de CCOO varem plantejar que tot hi ser conscients de les dificultats pressupostaries 
no renunciem a posar terminis i calendaris per tal de dur a terme les principals 
reivindicacions dels treballadors i treballadores durant aquest propers quatre anys amb 
una tasca de seriositat, compromís i fermesa. 
 
Us fem un breu resum dels temes tractats:  
 
- Situació del personal de l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

La Secretària General ens informa que son conscients de la situació d’aquest 
personal i ens comunica que abans del dia 11 de febrer comunicaran a les persones 
afectades la seva nova adscripció a un dels dos departaments (Agricultura o Territori 
i Sostenibilitat). Les adscripcions, que afectaran tant a personal funcionari com a 
interí, es realitzaran seguint criteris tècnics segons el perfil dels llocs de treball. Resta 
pendent solucionar problemes d’espai a l’edifici de Gran Via, per tal d’ubicar els 
treballadors que siguin adscrits del Departament de Medi Ambient.  
 
Des de CCOO ens comprometem a fer un seguiment d’aquestes adscripcions i us 
demanem que si sou objecte de qualsevol discriminació o teniu qualsevol queixa, 
proposta o suggeriment ens envieu un correu electrònic a l’adreça gene@ccoo.cat 

 
.../... 
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- Funcionarització dels Guardes de Reserva  
 

La Secretaria General està d’acord en impulsar la segona promoció interna d’aquest 
col·lectiu i solucionar el bloqueig de les qüestions tècniques i jurídiques que han 
impossibilitat fins ara la funcionarització del personal laboral Guarda de Reserva.  

 
- Complement d’Atenció al Públic 
 

Des de CCOO exposem la situació dels companys i companyes que tot i realitzar 
funcions d’atenció al públic no reben el complement, degut a una interpretació 
restrictiva de la normativa que va realitzar els anteriors gestors de personal. Des de 
CCOO van exposar que aquesta situació es molt greu en la discriminació -envers 
altres departaments- que pateix el personal de suport de les oficines comarcals 
d’agricultura.  
 
La Secretaria General es compromet a estudiar aquest tema i donar una resposta.  

 
- Complement de destinació del Personal Tècnic 
 

Des de CCOO exposem la situació de diferències de nivells entre els llocs de treball 
del personal veterinari i enginyers superiors i tècnics destinats en els serveis centrals 
i les oficines comarcals. 
 
Des de la Secretària General es comprometen a estudiar i revisar les funcions que 
tenen assignats aquest llocs de treball amb l’objectiu de modificar el nivell assignat si 
s’escau.  

 
- Trasllat a Lleida de unitats del Departament 
 

La Secretària General ens informa que atesa la situació econòmica s’atura qualsevol 
trasllat de dependències, així com també s’atura la construcció de les noves oficines 
d’agricultura a Lleida.  

 
- Trasllat de la ECA Eqüestre. 
 

La Secretària General es compromet a informar als treballadors i treballadores de la 
ECA Eqüestre de l’Hospitalet del seu trasllat a les noves dependències de Gavà.  

 
 
Pel qualsevol aclariment estem a la vostra disposició.  


