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LA INSPECCIÓ DE TREBALL DE CATALUNYA 
FA DOS REQUERIMENTS AL DAAM PER 
INCOMPLIR LA NORMATIVA LABORAL 

 
A finals del passat mes d’octubre, Inspecció de Treball va resoldre dos 
denúncies presentades pels delegats de CCOO al Comitè Intercentres (òrgan 
de representació del personal laboral del DAAM), amb el resultat de sengles 
requeriments al Departament per vulneració de diversos preceptes 
normatius. 
 
La primera denúncia l'interposa el Comitè Intercentres el mes de febrer de 
2014 amb motiu de l'incompliment reiterat per part del DAAM de l'Acord 
sobre la Borsa de treball departamental. Des de març de 2012 -data de 
signatura de l'acord-, i durant prop de dos anys, el Departament d'Agricultura 
es nega a convocar o actualitzar la Borsa de treball negociada, al·legant el 
volum de feina que suposa el procés, el baix volum de contractacions, o la 
"inviabilitat" de la convocatòria. La Inspectora actuant determina que el 
DAAM vulnera l'art. 64 de l'Estatut dels Treballadors (informació als 
representants dels treballadors) i l'art. 26 del Conveni Únic (Borsa de treball), 
i li requereix que convoqui la Borsa de treball (veure el requeriment). 
 
La segona denúncia la presenta el Comitè Intercentres el passat mes de 
maig, amb motiu de la negativa del Departament a facilitar la relació de 
personal autònom contractat, tot argumentant que aquest personal "no és de 
l'àmbit de representació del Comitè". Davant aquesta negativa, els delegats i 
delegades de prevenció de CCOO sol·liciten l'esmentada relació al sí del 
Comitè de Seguretat i Salut del DAAM, que també és denegada pel 
Departament. La Inspectora actuant determina que el DAAM vulnera diversos 
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preceptes de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals, i li requereix 
que faciliti als delegats de prevenció la informació relativa als treballadors 
autònoms contractats pel Departament (veure el requeriment). 
 
Després de conèixer aquestes resolucions, el Comitè Intercentres va 
demanar al DAAM, a la darrera negociadora DAAM-CI (20/11), que informés 
sobre l'estat de compliment dels requeriments. El DAAM ha manifestat que, 
sobre el primer requeriment, ha fet un escrit amb observacions a la Inspecció 
de Treball; o, el que és el mateix, que de moment no convocarà la Borsa de 
Treball. Respecte al segon requeriment comunica que ja està treballant per 
facilitar la relació de personal autònom requerida.  
 
CCOO volem remarcar la importància d’aquests requeriments, pel missatge 
exemplar que la Inspecció de Treball envia al DAAM (extensible a tots els 
Departaments de la Generalitat),  amb caràcter de reconeixement de les 
competències i la feina feta pels delegats i delegades sindicals en les seves 
tasques de representació dels treballadors.  
 
Consegüentment, CCOO expressem la nostra satisfacció per aquests 
requeriments. I diem satisfacció, que no alegria, atès que no ens podem 
alegrar que la denúncia o la judicialització esdevinguin l'única alternativa allà 
on hi hauria d'haver diàleg, actitud negociadora i respecte als drets dels 
treballadors.   
 
Si teniu interès a conèixer el contingut íntegre de les denúncies o dels 
requeriments fets per la Inspecció de Treball, els podeu sol·licitar als nostres 
delegats i delegades de CCOO al DAAM.  
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