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REUNIÓ AMB EL NOU EQUIP DE DIRECCIÓ DEL DAAM  
 
Durant els mesos de juliol i agost, CCOO vam mantenir dues reunions amb el nou Conseller i el nou 
Secretari General del DARP. Des de CCOO hem de dir que estem molt gratament sorpresos amb aquest 
nou gir en la política del DARP. Sembla que els nous responsables del DARP vénen amb força, diligència i 
una clara disposició a resoldre problemes. El camí potser serà feixuc, però amb el tarannà de la nova 
direcció, confiem que també serà més fructífer. CCOO vam exposar els temes següents: 

 
 
SITUACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
 
Cessament de l’anterior cap del servei de prevenció de salut laboral (SPRL), CCOO vàrem expressar 
el nostre desacord per considerar-lo arbitrari i injust. El nou equip directiu resta pendent de rebre la 
comunicació oficial on el jutge requereix el departament que torni a nomenar la cap de servei cessada.  
 
Requeriment de la Inspecció de Treball, recordem que no s’ha complert aquest requeriment on s’instava 
al departament a solucionar el conflicte en el SPRL amb la participació dels delegats de prevenció. El nou 
equip ens comunica que està estudiant la situació i que es compromet a arribar a alguna solució en breu. 
 
 
SALUT LABORAL  
 
Operativitat de les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), el departament es compromet a 
reprendre la comunicació amb els delegats/des i a incrementar la eficàcia del CSS i que assoleixi la seva 
veritable raó de ser: vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors del DARP. 
 
Dret a la informació i participació dels delegats/des en temes de prevenció, també hi ha el compromís 
de garantir aquests drets. 
 
Simulacres d’emergència pendents, el departament diu que posarà en marxa la confecció d’un calendari, 
per tal que s’imparteixi la formació necessària, sempre entenent les limitacions del Servei de Prevenció.  
 
Incompliment del RD 486/1997 de 14 d’abril, donem a conèixer aquest incompliment, la qual cosa implica 
que s’han de fer vestuaris en els centres de treball que no en disposen, com ara les oficines comarcals del 
Vallès Oriental i Vallès Occidental.  
 
Pla de Prevenció del DARP, comuniquem la necessitat de completar i actualitzar aquest pla.  
 
 
PERSONAL LABORAL  
 
Manca voluntat negociadora, exposem que els darrers 4 anys han estat erms, un temps perdut sense 
arribar acords i sense voluntat negociadora en la pràctica totalitat dels temes. Demanem que finalitzi l’actitud 
arrogant i prepotent per part dels representants de l’empresa en el Comitè Intercentres. Per posar exemples, 
posem el més recent de la modificació substancial dels Operadors de Control (manca d’efectius i quan es 
pot contractar no es contracta). 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


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 

Operadors de Control, demanem que es convoquin places d’operadors de control, per solucionar el 
problema laboral enquistat, els calendaris laborals no s’han signat mai atès l’incompliment de la legalitat. 
 
Borsa de Treball, CCOO demanem que es compleixi el requeriment de la Inspecció de Treball i s’obri la 
borsa de treball. 
 
Processos de contractació de personal laboral, demanem que es facin ajustats al conveni i garantint els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  
 
Polítiques clares pel que respecta al personal laboral, demanem que es posi fi a les polítiques erràtiques 
en àmbits com per exemple el de les Escoles Agràries i Parcs naturals.  
 
 
FUNCIONARIS  
 
Fem menció a temes dels Agents Rurals, tot i que l’ agrupació d’AR de CCOO ja ho ha tractat amb la 
Conselleria, recordem al Conseller i al Secretari que la Subdirectora s’ha saltat l’acord de promoció interna 
dels Agents Rurals, també recordem el decret d’allargament jornada sense retribució imposat sense 
negociació. Demanem informació sobre la situació del parcs naturals, directors de parcs naturals i RLT en 
suspens. El Secretari ens respon que no hi cap novetat apart i que no s’ha formalitzat encara el traspàs de 
recursos materials i personals. 
 
  
FORMACIÓ  
 
Veterinaris i enginyers agrícoles, demanem que es solucioni la problemàtica de mobilitat i càrregues de 
feina que comporta la formació dirigida a aquests col·lectius. La proposta de CCOO, ja feta en la reunió del 
grup de treball de formació del DARP del 30 de juny, ha estat la següent: 

• Promoure les videoconferències, 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 dues àrees diferenciades, com ja s’havia fet: Barcelona-Girona, Lleida-Tarragona. 

 
Detecció de necessitats formatives del personal del DARP, CCOO demanem que es garanteixi el 
compliment de la Instrucció 3/2007 sobre actuació dels grups de treball de formació dels departaments en 
l’àmbit del III Acord general de condicions de treball i VIè Conveni Únic de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa referència a la participació en la detecció de necessitats. 
 
Informació, demanem que s’informi els/les treballadors/es dels motius pels quals no han estat admesos als 
cursos inscrits, així com se’ns donin indicadors necessaris pel seguiment de l’activitat formativa, com ara la 
relació d’hores rebudes de formació per cada treballador, relació d’hores sol·licitades i realitzades, etc. 
  
Temps de viatge per assistència a cursos, demanem que se’ns doni resposta a l’escrit de CCOO registrat 
en data 7 de gener de 2015, dirigit a la Secretaria del DAAM, per que es reconegui el temps de viatge per 
assistència a cursos com a temps de treball amb les corresponents compensacions. 
  
 
  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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