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GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ DEL 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, 

RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 
 
Dijous 15 de setembre va tenir lloc la tercera reunió d’aquest any del grup de treball de formació 
del DARP. El punt central de l’ordre del dia va ser el de “Propostes del Grup de Treball de 
Formació del DARP per al Pla Anual de Formació ( PAF 2017 )”. La reunió va començar recordant 
com el CFEA (Centre de Formació i Estudis Agrorurals) està fent la detecció de necessitats 
formatives per elaborar el PAF 2017. Es fa mitjançant, les propostes i comentaris recollits a les 
diferents enquestes fetes a treballadors/es, les propostes provinents de les diferents subdireccions 
del DARP, i les aportacions recollides en el grup de treball del DARP. Com a possibles millores, 
s’acorda de fer arribar l’enquesta a un major nombre de treballadors/des, així com procurar que en 
l’elaboració de les propostes de les diferents subdireccions s’apliquin metodologies que fomentin 
la participació del major nombre possible de treballadors/des.  
 
Propostes, vinculades a temes i/o col·lectius als quals van dirigits, CCOO vam proposar: 
oferir un curs del programa informàtic QBid per a professors d’Escoles Agràries, que es realitzi 
curs de català, per obtenir el títol de Català nivell D, que es faci curs conducció 4x4 i inspecció 
bàsica de vehicles. També vam proposar que s’ampliïn els temes i freqüència dels cursos dirigits a 
personal administratiu i tècnic (com ara idiomes, cursos d’informàtica, cursos específics en català -
llenguatge jurídic, administratiu, etc-), i finalment que el PAF 2017, inclogui cursos d’idiomes, 
oberts a tots/es els treballadors/des. 
 
En tots els casos cal destacar la bona predisposició del departament, comprometent-se a fer les 
accions necessàries per incloure aquestes formacions en el PAF 2017. En el cas del català, però, 
no està previst oferir cap curs, però els treballadors/des ho poden sol·licitar com activitat externa. 
Els companys/es d’altres sindicats també van proposar cursos com ara, curs de primers auxilis, 
curs desfibril·ladors, “hipocompressius” , estalvi energètic, educació ambiental, protecció de dades 
i curs bàsic per operadors de control. 
 
 
Propostes de CCOO vinculades a la mobilitat per a l’assistència a cursos. 
 
El plantejament bàsic fet per CCOO és que hi ha situacions en que són necessàries de 3 a 6 
hores de desplaçament, per assistir a la formació. Per exemple és el cas de veterinaris/es i els/les 
tècnics/que agrícoles de les oficines comarcals. Aquests col·lectius reben formació estratègica 
obligatòria al llarg de l’any, és a dir formació que no han sol·licitat, però que es fa necessària per 
una bona realització de les seves tasques.  
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Es considera que una disminució de la mobilitat suposaria una disminució de riscos pels 
treballadors, un estalvi de temps, una millora de la conciliació de la vida familiar, de costos de 
desplaçament, etc. Com a criteri general s’està d’acord que seria bo que el desplaçament al centre 
formatiu no superés l'hora de durada. 
 
Possibles solucions, que permetrien reduir la mobilitat sense disminuir la formació, i que el 
departament està valorant com aplicar al Pla anual de formació proper: 

 Promoure les videoconferències, la formació “on-line”, i la mixta presencial-distància. 
 Afavorir la descentralització dels cursos, organitzant més edicions de la mateixa activitat en 

llocs diferents. 
 Aprofitar reunions d’aquests col·lectius per incloure activitats formatives. 
 Fer dues àrees diferenciades, com ja s’havia fet Barcelona-Girona, Lleida i Tarragona. 

 
Altres consideracions: 
 
Peatges:   CCOO demanem que s’eviti en tots els casos que els treballadors hagin d’avançar els 
diners del peatge, amb sistemes com ara el “teletac” (com és el cas dels cotxes de Serveis 
centrals de BCN). També cal recordar que els treballadors/des poden sol·licitar un avançament de 
les despeses previstes de viatge. 
 
Dietes i temps desplaçament assistència a cursos  
 
S’ha constatat que hi ha mals entesos i problemes en el tema dietes i recuperació d’hores de 
formació. Aquestes incidències, ja fa uns quants anys que en tenim constància, i no s’han 
solucionat, l’Administració s’ha compromès a clarificar aquest tema. 
 
CCOO demanem que es donin les instruccions per a l’aplicació de 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 suposa 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: 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”. 
 
Per tant, per garantir que això és així, lògicament s’han d’utilitzar els fitxatges d’ATRI i fer la 
corresponent sol·licitud escrita de la dieta.  
 
Agraïm que si teniu propostes, suggeriments, queixes, comentaris sobre aquest tema, ens les feu 
arribar al correu següent: dagricultura@ccoo.cat. 
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