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DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL 

REUNIÓ DEL GRUP DE FORMACIÓ 
 
 
En la reunió del grup de treball de formació que va tenir lloc el passat 9 juliol, el Departament va 
informar de les activitats formatives del primer semestre, aquestes s’han desenvolupat segons les 
previsions de manera correcta amb el ritme previst on cal destacar l’ increment d’ assistència als 
cursos. 
 
CCOO vam insistir que es computi com a temps de treball l’increment de temps “in itinere”, és a dir 
l’increment de jornada laboral que suposa desplaçar-se al lloc on s’ imparteix la formació. Hi ha 
companys/es que veuen incrementada la seva jornada laboral fins a 3 o 4 hores els dies que han 
d’ assistir als cursos obligatoris als quals els inscriu el propi Departament. Aquesta perllongació de 
la jornada laboral sense compensació horària és una situació anòmala, al nostre parer, que 
pateixen especialment  els companys/es de les oficines comarcals. Tot i que la resposta de 
l’Administració va ser negativa en aquesta qüestió, des de CCOO seguirem treballant per poder 
contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a solucionar aquesta anomalia.  
 
CCOO vam demanar a l’Administració que faciliti al grup de treball la taxa de denegacions i els 
motius raonats per a denegar els cursos, així com el percentatge de treballadors/res que reben 
formació per Direcció General. Creiem que són dades que permetran analitzar millor la situació 
actual i proposar millores si s’escau. La resposta de l’Administració no va ser positiva, nosaltres 
seguirem treballant per poder acordar tenir més dades i informació objectiva, que considerem 
imprescindible per  millorar.   
 
Com a dada positiva de la reunió cal destacar que, amb la finalitat específica de millorar  la 
participació en la detecció de necessitats i proposta de cursos (cara al Pla Anual de Formació 
2013), el mes de setembre o octubre ens reunirem sindicats i Departament per  treballar en aquest 
tema.  
 
A més a més, CCOO enviarem una enquesta sobre formació a tots/tes els treballadors/es de la 
Generalitat, per tal de tenir més informació provinent  dels/les treballadors/es en l’àrea de formació 
 
Us proposem  que si teniu alguna proposta, suggeriment, comentari, envers la formació del 
DAAM,  ens les podeu fer arribar al correu electrònic: davidbonet@sindicat.ccoo.cat 
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