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FORMACIÓ DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 

ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL  
 
Benvolguts companys/es,  
 
Us recordem que, com cada any, durant el mes de desembre es publica a la intranet del 
departament el “Pla Anual de Formació 2013” adreçat a les treballadores i treballadors del 
Departament i que és elaborat pel Centre de Formació i Estudis Agrorurals.  
 
Us recomanem que us llegiu atentament els programes, terminis, lloc de realització i altres 
característiques del pla de  formació. 
 
El període de preinscripció sol finalitzar al voltant del 21 de desembre.  
 
La Formació, a banda de ser un mitjà per assolir els objectius de l’organització, també 
està plantejada per afavorir el desenvolupament professional i personal dels empleats 
públics, és per això que us animem a aprofitar les 40 hores de formació que us 
corresponen durant l’any 2013. 
 
A la reunió del grup de treball de Formació del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural que va tenir lloc el 22 de novembre, el departament va 
presentar a les organitzacions sindicals el pla de formació pel any 2013. Des de CCOO, 
vam proposar: 
  
• Computar com a temps de treball l’increment de temps “in itinere” que suposi anar al 

centre on s’ imparteix la formació. 
• Establir un sistema que faciliti fer la formació a distància en l’horari de treball, tal com 

és preceptiu.  
• Incorporar les formacions vinculades als nous sistemes operatius que ha comportat el 

recent canvi d’ ordinadors del departament.  
• Promoure la formació en tots els grups de treballadors/es, amb especial interès en el 

grup de subalterns, ja que els darrers índexs de participació són només del 30 %. 
• Millorar, pel proper any, la participació de les organitzacions sindicals en el pla de 

formació, amb més presència en el procés d’elaboració, detecció de necessitats, etc. 


