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Reunió del Comitè Intercentres 
amb el Departament (5-5-11) 

 

 
Resum de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament del passat dia 5. 
 
1. Encàrrec de funcions 

 
El Comitè sol·licita que es revisin els diferents encàrrecs de funcions i demanen que es convoqui 
la convocatòria de canvi de destinació, per tal que els treballadors i les treballadores que es troben 
en aquesta situació, tinguin l’opció de participar i consolidar els llocs de treball que ocupen. 

 
2. Calendaris  

 
- Operadors de control: Els/les representats de CCOO de l’antic Departament de Medi Ambient 

a l’actual Comitè, informen que havien presentat unes modificacions respecte dels calendaris 
d’aquest col·lectiu a l’antic Departament. S’acorda una data de reunió, per tal d’introduir 
aquestes modificacions. 

 
- Guardes de reserva: aquests calendaris no s’han pogut presentar perquè s’està elaborant una 

nova proposta de calendaris del col·lectiu d’agents rurals, i un cop es negocií amb els/les 
representants dels treballadors i treballadores, caldrà fer la proposta de calendari per als 
guardes de reserva, ja que els dos col·lectius fan funcions molt similars i l’horari és molt 
semblant. 
 

3. Borsa de Treball 
 
El Comitè manifesta que, tot i els aspectes circumstancials com poden ser la Instrucció 1/2011 i la 
confluència d’altres processos, no es deixi de banda aquesta qüestió per tal d’estudiar la 
incorporació de categories i criteris atesa la nova estructura del Departament. S’acorda incorporar 
d’ofici a la borsa de treball, a aquells interins i interines que son cessats/ades. El Comitè reclama 
al Departament, l’acord de borsa que havia a l’antic Departament de Medi Ambient. 

 
4. Criteris organitzatius d’aplicació als/les Operadors/es de Control 

 
El Comitè vol saber quins son els criteris organitzatius d’aplicació als operadors i operadores de 
control que ha establert el Departament, a partir de la no cobertura de vacants, baixes...  
 

.../... 
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El Departament respon que la xarxa d’operadors/es de control dóna suport als agents rurals 
respecte de les incidències que es produeixen mitjançant una comunicació constant, i que en el 
cas d’absència de treballadors/es, la tecnologia actual permet centralitzar les comunicacions en el 
control central, i que és questa assumeix directament les comunicacions d’aquests, davant de 
qualsevol incidència tècnica o indisposició, absència, baixa, vacant dels operadors/es dels controls 
perifèrics. El Comitè demana estudiar la situació organitzativa dels operadors/es de control per 
evitar el malestar entre els/les treballadors/es d’aquest col·lectiu.  

 
5. Taxa de reposició per al personal docent 

 
El Comitè vol que el Departament li informi sobre els criteris d’aplicació de la taxa de reposició del 
50% per al personal docent. El Departament comenta que hi ha un acord de Govern pel qual es 
modifiquen les limitacions establertes en matèria de despesa de personal per tal de permetre 
l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius del 50% en relació amb el personal que realitza 
funcions docents en els centres d’escoles de capacitació agrària i en l’escola de l’INCAVI, això 
significa que per poder cobrir un lloc de treball cal que s’hagin produït dues baixes d’efectius. El 
Comitè expressa la seva preocupació en l’afectació d’aquestes mesures en la continuïtat de cicles 
formatius. El Departament confirma que es produirà una reducció els cicles formatius com a 
conseqüència de l’acord de Govern. 

 
6. Plans d’ocupació 

 
El Comitè vol saber si hi hauran Plans d’ocupació. El Departament respon s’ha aprovat pel 
Govern la contractació de 125 persones per aquests plans d’ocupació que comprenen 3 àrees 
específiques i s’està a l’espera de signar el corresponent conveni amb el SOC per iniciar la 
contractació de durada determinada 

 
7. Trasllat de l’ECAE de l’Hospitalet a l’ECA del Pirineu 

 
El Comitè vol deixar molt clar el nostre rebuig respecte al trasllat de l’ECAE de l’Hospitalet a l’ECA 
del Pirineu ja que hi ha varis treballadors i treballadores que, sinó accepten el trasllat, veuran 
rescindit el seu contracte o seran cessats/ades, i d’altres que seran traslladats amb la consegüent 
repercussió personal de cada cas. Donen el seu suport als companys del Comitè d’Empresa 
Territorial de Barcelona per la negociació que estan duent a terme, tot i que sembla ser que és una 
decisió presa per part del Departament sense gaire marge de negociació. Així mateix, manifesten 
que hi ha altres alternatives a la plantejada pel Departament, com la del Centre de Capacitació 
Agrària de Manresa.  

 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres 
 
Eduard Serra (ECA Manresa) eduard.serra@gencat.cat 
Ramon Blanco (SSTT BCN) rblanco@gencat.cat 
David Bonet (ECAE) dbonet@gencat.cat 
Teresa Colomer (Guarda Reserva i Fauna) teresxcolomer@hotmail.com 
Jose Manuel Lopez (Torreferrusa) jlopeza@gencat.cat  
Xavier Agut (SSTT Tarragona) xagut@ccoo.cat  
Joan Fornsubirà (ECA Lleida) jfornsubira@gencat.cat  
Josep Mª Morera (SSTT Girona) jmmorera@gencat.cat 
Albert Molgo (Les Borgues Blanques) amolgo@gencat.cat   


