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GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ DEL DAAM 
 
 
El dimarts 30 de juny va tenir lloc la segona reunió d’aquest any del grup treball de formació 
del DAAM. En aquesta reunió es van tractar els temes següents: 
 
 
Formació obligatòria personal veterinari i tècnics agrícoles.  
 
1.- CCOO demanem que s’apliqui la compensació horària per l’assistència a cursos de 
formació, és a dir, que es computi com a temps de treball l’increment de temps “in itinere” que 
suposi anar al centre on s’imparteix la formació. 
  
Us recordem que l’assistència a cursos de capacitació, especialització, i de perfeccionament 
que es realitzin fora de la localitat del lloc de treball s’inicia i finalitza en el lloc de treball i 
estan regulats pel Decret 138/2008 de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei, 
generant la corresponent indemnització, com recull l’article 3 del decret: 
 

Art. 3 Definició de els comissions de servei amb dret a indemnització. Són 
comissions de servei amb dret a indemnització: b) “L’assistència a cursos de 
capacitació, especialització, ampliació d’estudis i de perfeccionament que es 
realitzin fora de la localitat del lloc de treball habitual, sempre que estiguin 
vinculats a les funcions pròpies d’aquest”.  

 
 
2.- CCOO proposem al departament accions que permetrien reduir la mobilitat, sense 
disminuir la formació. Cal recordar que hi han nombroses situacions en que són necessàries 
de 4 a 6 hores de cotxe per anar als centres de formació. Com a consideració general 
demanem que els desplaçaments amb vehicles no tinguin més d’una hora de durada.  
 
Aquestes són les acciones proposades i comentades en el grup de treball: 
 

• Promoure les videoconferències i la formació on-line, i la mixta presencial- a distància. 
• Afavorir la descentralització del cursos, organitzant més edicions de la mateixa activitat 

en llocs diferents.  
• Aprofitar les reunions periòdiques amb els caps de secció territorials de ramaderia i 

sanitat animal per incloure activitats formatives. 
• Fer dos àrees diferenciades, com ja s’havia fet, Barcelona-Girona, Lleida-Tarragona 
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El departament s’ha compromès a fer una valoració de les propostes. S’ha comentat per 
exemple la possibilitat de promoure més les videoconferències. És un tema que el grup de 
treball seguirà en la propera reunió. 
 
3.- CCOO també recordem la millora que suposaria utilitzar una metodologia d’ensenyament 
més pràctica en aquest tipus de cursos. El departament ens respon que són conscients 
d’això, ja que les enquestes fetes als participants així ho constaten.  
 
 
Memoria de les activitats realitzades el primer semestre i estat d’execució. Els 
responsables del CFEA de Reus, ens van fer un acurat resum de les activitats formatives del 
DAAM del primer semestre 2015. Podeu accedir al document en aquest en aquest enllaç 
“Memoria 1r semestre CFEA Reus “ 
 
 
Assistència assessors a les reunions del grup de treball. CCOO hem demanat 
reiteradament poder comptar amb l’ assistència d’assessors a les reunions. Tot i l’obvietat que 
aquest fet suposaria una millora en el tractament de determinats temes, tot i que es tracta 
d’una opció possible en la majoria de grups de treball, el departament insisteix en la seva 
negativa.  
 
 
Processos de sol·licitud i admissió d’activitats formatives.  
CCOO demanem que els treballadors amb cursos autoritzats siguin avisats en cas que no 
hagin estat admesos al curs, explicant els motius, límit de places, suspensió del curs, etc. El 
departament ens diu que no té els recursos per fer-ho, des de CCOO creiem que a part d’un 
mal servei per part del departament és molt desmotivador pel personal el no disposar 
d’aquesta informació. Es posa l’exemple del cas d’un treballador que de les 55 hores 
sol·licitades tan sols va estar convocat a 10 hores de formació.  
Vinculat a això, des de CCOO demanem de nou que s’ estableixi un indicador per mesurar les 
desviacions entre el que la gent ha sol·licitat i el que al final realment fa.  
  
 
Utilització de la sala d’actes SSCC, com aula. CCOO recordem al departament que la sala 
d’actes dels SSCC de Gran Via que s’utilitza com a aula, no té taules ni cadires adaptades per 
prendre apunts, i que té problemes de megafonia. CCOO demanem que s’adapti com a aula o 
es busqui un espai amb les característiques adequades. El departament ens respon que 
gestionarà aquest tema.  
 
Us proposem que si teniu propostes, suggeriments, queixes, comentaris..., ens els feu arribar 
al correu següent: dagricultura@ccoo.cat 
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