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MESA SECTORIAL 16.11.2015 
 
 
A la mesa sectorial d’avui s’han tractat a petició de CCOO dos punts sobre el Cos d’Agents Rurals i un 
sobre el Cos de Bombers: 
 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD (CSA) 
 
Es crea la Comissió de Seguiment de l’Acord (CSA) amb dos membres de cada organització sindical. Per 
part de CCOO seran els companys Manel Vidal i Adam Picón. 
 
També hem demanat el compliment de les disposicions addicionals de l’Acord. D’una banda crear el grup 
tècnic de formació, que es farà a través de la CSA. I d’altra banda, l’oferta d’ocupació pública i la 
consideració del CAR com a “Servei Públic Essencial”. L’Administració ha respost que complirà l’acord, però 
que l’oferta d’ocupació del 2015 ja estava feta quan es va signar l’acord i, per tant, serà en la propera oferta 
quan s’inclogui el CAR. Per a la consideració de Cos Essencial, també haurem d’esperar al proper acord de 
Govern que modifiqui l’actual. Sembla que preses no tenen. 
 
 
GRUPS ESPECIALS DEL CAR  
 
El passat 5 de novembre el DARP va publicar dues resolucions de Creació de Grups Especials del CAR que 
modifiquen condicions laborals. CCOO no admetem modificacions de condicions laborals sense negociar ni 
tant sols informar als representants del personal. L’Administració reconeix la pífia i modificarà les 
resolucions per evitar contradir l’acord. 
 
Així mateix, ens informen que demà el Govern aprovarà la derogació del Decret de Jornada i Horaris del 
Cos d’Agents Rurals.  
 
 
COMPENSACIÓ HORÀRIA DEL COS DE BOMBERS PER SERVEIS PRESTATS FORA DE LA JORNADA 
ORDINÀRIA DE TREBALL 
 
CCOO demanem l'aplicació del III Acord  general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit 
d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya atès que 
actualment no està en vigor cap acord propi per al Cos (ha estat denunciat per l’Administració). Al III Acord 
s’estableix una compensació d’1,75h per hora treballada fora de la jornada ordinària de treball.  
 
L’Administració no vol aplicar aquesta compensació per la qual cosa CCOO ho reclamarem per via judicial. 
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