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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Reunió de la Secció Sindical de CCOO 
amb el Departament 

 

 
A petició de la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ens vam reunir el dia 31 de maig de 2012 amb la 
Directora de Serveis i la Subdirectora General de Recursos Humans per tractar els següents temes: 
 
1) Pla d’ocupació. Incidències en l’aplicació de la retallada del 15% de sou al personal interí. 
 
1.1 Des de CCOO van exposar la incongruència de que cada departament hagi establert un temps 

diferent treball per al personal interí i que, en el cas del Departament DAAM, aquest sigui el més alt 
de tota la Generalitat amb 31 hores i 55 minuts. 

 
Els responsables de personal del DAAM responen que faran una consulta a Funció Pública per 
conèixer el temps concret de treball del personal interí.  

 
1.2 Des de CCOO vam exposar la possibilitat que per part del Departament es permeti la compactació 

de la jornada de treball al personal interí, en 4 dies, com ja fan altres departaments de la 
Generalitat.  

 
La resposta del Departament va ser que a nivell general no; que estan disposats a analitzar cas 
per cas, sempre que no afecti a les necessitats del servei públic i, en concret, s’està valorant 
aquesta possibilitat per determinats serveis que han de fer llargs desplaçaments. 

 
1.3 Des de CCOO vam exposar que el Pla d’ocupació aprovat pel Govern de la Generalitat no 

prohibeix que els interins pugin fer hores extres i compensar hores extres amb hores lliures de 
serveis.  

 
La resposta del Departament, com a criteri general, és que un interí retallat amb el 15% de sou no 
ha de fer hores extres. Excepcionalment i de forma puntual es poden admetre. El Departament 
prefereix optar per la organització horària que eviti la realització de hores extres. 

 
Des de CCOO li hem reiterat que es IL·LEGAL i que no admetem la compensació d’hores extres 
per una altra hora de treball. Hi ha unes compensacions de les hores extres que s’han de respectar 
(1 hora normal es compensa amb 1.5 hores normals lliures de servei, etc.). 

 
.../... 
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1.4 Des de CCOO demanem que els interins que realitzen la seva tasca amb fons de programes 

d’altres administracions s’allargui la duració del seu nomenament amb l’estalvi del 15% de sou.  
 
Aquesta proposta és acceptada pel Departament.  

 
1.5 Des de CCOO demanen que es comuniqui al tots els interins/es afectats la resolució del Secretari 

General i el seu nou horari concret de treball, tal com estableix l’acord de Govern.  
 

El Departament ens comunica que ha fet els escrits i està pendent de notificar-ho als interins/es.  
 
2) Oferta de 6 llocs de treball del cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya per 

reforçar la campanya de vigilància a les zones forestals i els espais naturals de la campanya 
d’ incendis.  

 
El Departament ens informa que encara no disposen de les dades concretes del personal que ha 
presentat instàncies i si tots els llocs estan coberts. 
 
Des de CCOO reiterem la necessitats que aquest procés es faci de forma voluntària i que pel 
proper any el nivell assignat a les places sigui més alt per tan de potenciar la voluntarietat en la 
realització d’aquestes tasques. 
 
Així mateix es recorda al Departament, que el personal interí també pot participar en aquestes 
convocatòries, amb l’obligació per escrit del Departament de retornar –un cop finalitza l’assignació 
temporal- a l’interí al seu anterior lloc de treball. 

 
3) Convocatòries de concursos específics per a llocs de comandaments i singulars.  
 

Des de CCOO hem reiterat la necessitat un cop feta la reestructuració del Departament que surtin 
les convocatòries de concursos específics per a llocs de comandaments i singulars i evitar així la 
situació de provisionalitat actual. 
 
El Departament respon que és conscient d’aquest problemàtica i que properament iniciarà la 
publicació d’aquestes convocatòries, publicant a la vegada les places similars per estalviar temps.  
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LA LLUITA CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA 
DELS SERVEIS PÚBLICS NO S’ATURA, PARTICIPA! 


