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LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS AL DAAM 
 
Els/Les empleats/des públics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM), a més de tenir les retallades que tots els empleats públics de la Generalitat 
estan sofrint en les seves condicions laborals i econòmiques, han de patir una gestió dels recursos 
humans per part de la Direcció de Serveis que encara retalla més els seus drets laborals.  
 
La Direcció de Serveis del DAAM està aconseguint que les condicions laborals del seu personal 
siguin molt pitjors que les de la resta d’empleats de la Generalitat de Catalunya, aquí teniu uns 
quants exemples d’aquestes interpretacions o directament vulneració de normes o acords.  
 
1. Permís per a l’hospitalització d’un familiar fins al segon grau.  
 

La normativa (Art. 19 de la llei 8/2006) estableix literalment: “El permís (..) hospitalització (..) 
d’un familiar fins al segons grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies 
laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi 
diferent del municipi del lloc de treball.” 

 
La majoria dels Departaments de la Generalitat de Catalunya apliquen 4 dies de permís quan 
el fet es produeix en un municipi diferent de lloc de treball de l’empleat públic.  

 
El DAAM s’ha inventat una interpretació que és restrictiva dels drets dels empleats públics i de 
les empleades públiques en la qual es considera que quan el municipi està a més de 50 
quilòmetres i menys de 100, són 3 dies i a partir dels 100 km són 4 dies.  

 
 
2. Documentació per acreditar la concessió del permís per a l’hospitalització d’un familiar 

fins al segon grau i del permís per malaltia greu. 
 

El DAAM demana a les treballadores i treballadors que sol·liciten aquests dos permisos 
l’aportació d’un excés de documentació per acreditar els fets, la qual cosa vulnera la Llei de 
protecció de dades de caràcter personal i la intimitat del pacient. Cal tenir present que estem 
parlant de dades que no corresponen ni tan sols als treballadors sinó a un tercer: el familiar. 

 
A més, cal tenir present que la determinació de la gravetat d’una determinada malaltia, 
correspon únicament al “metge que atén al pacient”. Per tant, és suficient l’emissió d’una 
certificació pel metge o metgessa que tracti el familiar del funcionari que posi de manifest el 
caràcter greu de la malaltia patida, i sense que en cap cas aquesta certificació pugi referir-se a 
la concreta malaltia patida pel familiar, ni tampoc els responsables de personal poden 
sol·licitar informació addicional continguda a la certificació.  
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3. Hores extraordinàries.  
 

La Direcció de Serveis del DAAM pretén que determinat personal del DAAM realitzi hores 
extraordinàries fora del seu horari laboral habitual i les compensi hora per hora.  

 
Aquesta aplicació que fa el DAAM, és una flagrant vulneració de la normativa laboral vigent i 
del 3r. Acord General, que estableix:  
- Són hores extraordinàries les realitzades fora de l’horari laboral, ja sigui perllongant la teva 

jornada o en un dia festiu o en horari nocturn. 
- Les hores extraordinàries són voluntàries, excepte per força major.  
- Aquestes hores extraordinàries SEMPRE, es compensen de la manera següent:  

· Una hora normal es compensa amb 1,5 hores normals lliures de servei. 
· Una hora festiva/nocturna es compensa amb 1,75 hores normals lliures de servei. 

 
Per tant, CCOO considerem manifestament il·legal l’aplicació a determinat personal (serveis 
de prevenció, interins, inspectors, etc) la realització d’hores extraordinàries i la compensació 
amb la mateixa quantitat d’hores lliures de servei. Resulta totalment inadmissible que la 
Direcció de Serveis s’aprofiti de la precarietat laboral del personal, principalment personal 
interí, per imposar aquesta nova retallada de les condicions laborals dels treballadors del 
DAAM. 

 
 
4. Gestió de les convocatòries de càrrecs de comandaments i llocs singulars.  
 

Actualment n’hi ha 178 llocs de treball de càrrecs de comandaments i llocs singulars que estan 
ocupats provisionalment i han superat el terminí de 6 mesos que estableix la normativa vigent. 
És el percentatge més alt de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, la qual 
cosa demostra una vegada més la nefasta gestió dels recursos humans al DAAM. Durant el 
2013 únicament s’han convocat en aquest Departament 21 llocs (17 de concurs específic i 4 
de lliure designació).  

 
 
5.- Denúncies presentades a l’Oficina Antifrau de Catalunya.  
 

Des del Sector de la Generalitat de Catalunya de CCOO hem interposat dues denúncies a 
l’Oficina Antifrau de Catalunya per presumptes irregularitats a l’hora de cobrir un lloc de treball 
de veterinari a una Escola de Capacitació Agrària, on els serveis de personal van nomenar a 
una persona interina, tot i que ho havia sol·licitat un funcionari i també el nomenament d’un 
veterinari com a coordinador a l’Oficina Comarcal de la Bisbal, sense que l’oferta sortís a ATRI 

 
 
Des de CCOO considerem que cal un canvi de la política i de la gestió dels recursos humans al 
DAAM. Els criteris d’aplicació de permisos han de ser iguals per a tothom independentment del 
departament que es tracti. CCOO apostem per unes relacions amb el DAAM fluïdes i de respecte, 
sense comportaments prepotents.  
 
Per qualsevol proposta o suggeriment ens pots enviar un correu electrònic a gene@ccoo.cat. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 
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