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CCOO DENUNCIA AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA 
DAVANT L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 

 
El passat mes desembre de 2012, CCOO vàrem denunciar el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant l'Oficina 
Antifrau de Catalunya per una contractació feta al novembre a l’Escola de 
Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer. 
 
Tot seguit us transcrivim la notícia publicada al diari Segre el proppassat 
20.12.2012: 
 

DIARI SEGRE. 20-12-2012 
C. Díaz | LLEIDA 

El sindicat CCOO de Lleida ha presentat una denúncia davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya i davant de la conselleria 
de Governació pel que considera "un frau de llei" en la contractació com a interina a l'Escola de Capacitació Agrària 
(ECA) de Vallfogona de Balaguer de l'actual presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Carme López. Segons explica 
la denúncia, la conselleria d'Agricultura va convocar al juliol d'aquest any un concurs per ocupar una plaça de tècnic 
superior veterinari a l'esmentat centre i, entre els requisits, hi figurava expressament "ser funcionari del cos de titulació 
superior de la Generalitat". A l'oferta s'hi van presentar onze aspirants i, el passat 5 d'octubre, el director de l'ECA de 
Vallfogona i el responsable de Formació Agrària de la conselleria es van entrevistar amb l'única candidata que era 
funcionària (al Segrià), i que complia tots els requisits i el perfil sol·licitat. Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés 
SEGRE, els dos responsables van informar la candidata, que prefereix mantindre's en l'anonimat, que proposarien el seu 
nom per al lloc i l'informarien de la data per incorporar-se a l'ECA. No obstant, segons CCOO, el 18 d'aquell mes es va 
informar que el lloc l'ocuparia Carme López, tot i que en qualitat d'interina al no complir el requisit de ser funcionària, 
amb una posterior reducció de jornada del 15%. 

Per la seua part, la conselleria va assegurar ahir que si bé la candidata inicial complia tots els requisits, la impossibilitat 
de cobrir de forma immediata la plaça pública que ocupa actualment al Segrià i que havia de quedar vacant feia inviable 
la seua acceptació, de manera que es va optar, d'acord amb la legislació, per contractar la persona "més idònia" dels 
deu candidats restants com a interina, "ja que la provisió d'aquest lloc de treball era urgent a l'haver-se iniciat el curs". 
CCOO recorda, en l'escrit, que López va coincidir amb l'actual director general d'Agricultura, Miquel Molins, quan aquest 
presidia el Col·legi de Veterinaris de Lleida. 

Des de CCOO us demanem que ens feu arribar totes aquelles situacions 
irregulars que detecteu per tal de defensar els interessos dels empleats 
públics davant el constant menyspreu que patim per part de la classe política.  
 


