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COMITÈ INTERCENTRES DEL DEP. D’AGRICULTURA 
 
 

Resum de la reunió del 3 d’octubre d’enguany del Comitè Intercentres de personal laboral del 
Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb representants de 

l’Administració. 
 
 
Campanya d’ estiu 
 
L’Administració informa que el personal contractat com a reforç en la campanya d’estiu es 
gent contractada per les OT i que acostuma a ser gent propera a la zona de treball. 
 
Borsa de Treball 
 
L’Administració continua sense convocar la borsa de treball i reconeix que incompleix i 
CCOO manifestem que ho denunciarem davant la Inspecció de Treball. 
 
Compensació horària 
 
Pel que fa a la compensació horària de les hores extres realitzades, les hores fetes en 
diumenge es compensaran a raó d’1,75 hores per hora realitzada. Les altres hores quan 
siguin no programades es compensaran a raó d’1,5 hores per hora realitzada. Els 
dissabtes són considerats no festius i la compensació és d’1.5 hores per hora treballada. 
 
Mobilitat geogràfica Control Vic 
 
L’Administració informa que es tanca la unitat d’operadors de Vic i que seran traslladats a  
Torreferrussa en les mateixes condicions laborals. La subdirectora manifesta que no hi ha 
cap canvi de model.  
 
Referent a l‘informe de mobilitat geogràfica dels operadors de CV, els delegats de CCOO 
reclamem la justificació econòmica de l’informe que no es presenta , així com els suposats 
estudis que l’avalen. Donat que el material ja el tenen i els tècnics també considerem que 
el cost és de 0 €. 
 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Des del punt de vista tecnològic es pot fer el mateix des de Control Vic que des de Control 
Central i no hi ha motius pel trasllat. El DAAM considera que com només afecta a 4 
treballadors i no tenen per que negociar. Només informar. 
 
Considerem que el trasllat a Torreferrussa afecta també als treballadors d’aquell centre, 
(per tant serien més de 4) no expliquen com es farà l’encaix. Si han de continuar com ara i 
després ja es veurà.... vol dir que el model d’organització no està clar i  
per tant tampoc es pot argumentar per justificar el trasllat. La poca previsió i manca de 
personal no l’han de pagar els operadors. 
 
Segons l’informe de la Sra. Terol: “Es considera convenient i necessari per tant, cercar un 
altre model organitzatiu que optimitzi els recursos humans disponibles amb l’objectiu de 
permetre donar cobertura del servei de manera estable, així com fer una distribució de 
càrregues de treball més equitativa.” 
 
Quan la Subdirectora diu que no hi ha cap canvi de model..........sembla que no s’hagi 
llegit l’informe. Qualsevol canvi de torn es una modificació substancial de condicions de 
treball i s’ha de negociar. 
 
El coordinador de l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO, en representació dels agents, 
com a professional i usuari de la xarxa de comunicacions ve a donar suport als operadors 
i demana que consti en acta que no hi haurà cap canvi de model dels agents rurals i 
manifesta que l’eficiència dels controladors és molt més gran quan coneixen el territori. 
Considera que el departament no ha argumentat prou bé el tancament de Control Vic. Si 
els controladors han de fer la mateixa tasca a Torreferrussa que feien a Vic perquè 
continuaran portant la mateixa zona, no te cap sentin que els traslladin.  
 
Per tant en allò establert per la mobilitat geogràfica en els articles 16 del VI Conveni 
Col·lectiu Únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i 
l’article 40 de l’Estatut dels Treballadors, els trasllats no queden justificats. 
 
No ens neguem a fer canvis, SI ES PER MILLORAR, però si afecta a tota la Xarxa de 
Comunicacions del Cos d’Agents Rurals s’ha de negociar al Comitè INTERCENTRES.  
 
Els guardes de reserva estan integrats en el cos dels agents rurals. Fan 1633 hores de 
còmput anual i tenen calendaris com els dels agents rurals. Els guardes de reserva fan 
més hores i se’ls compensen. 
 
CCOO creiem que el tancament de controls podria afectar a més unitats i en aquest cas 
s’hauria de tractar el tema des del Comitè Intercentres. 
 
Escoles de Capacitació Agrària. 
 
A les escoles es demanen col·laboracions externes per fer algunes classes en formació 
reglada. Es pensa que aquestes col·laboracions esporàdiques es poden oferir a personal 
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del departament. Es tindrà en compte el currículum dels interessats i la proximitat a 
l’escola. El preu pagat per hora serà de 25 € i les persones que ho facin han de tenir 
l’autorització del superior jeràrquic. S’han presentat 49 persones per donar 224 unitats 
formatives. Aquests tècnic col·laboradors podrien fer 75 hores anuals. 
 
Calendaris Laborals 
 
CCOO demanem que es comenci a treballar el tema dels calendaris laborals perquè 
estiguin negociats abans del 31 de desembre. L’Administració proposa activar la comissió 
de calendaris per avançar en aquest tema. 
 
Plantilla DAAM 
 
El departament manifesta que la plantilla del DAAM és deficitària i personal que hi ha a 
d’altres departaments podrien passar al nostre. 
 
Accés a Atri 
 
La part social fa constar que hi ha personal rellevista o interí que no pot accedir a l’ATRI 
de forma automàtica. L’Administració es compromet a solucionar aquest tema. 
 
Si teniu suggeriments, propostes, consultes, etc... els delegats de CCOO en el Comitè 
Intercentres de Personal Laboral del DAAM estem a la vostra disposició: 
 

BARCELONA: 
Eduard Serra. eduard.serra@gencat.cat 

 
 

GIRONA: 
Rosa Maria Fontanals. arfonpu@gencat.cat 

 
 

LLEIDA: 
Albert Molgó. amolgo@gencat.cat 

Jaume Castells. jaume.castells@gencat.cat 
 
 

TARRAGONA : 
Xavier Agut. xagut@gencat.cat 

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 


