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OPERADORS/ES DE CONTROL DEL DARP 
 
Des que el col·lectiu d’operadors/es de control del Cos d’Agents Rurals va passar a 
formar part del DARP, ara ja fa 8 anys, CCOO tenim discrepàncies importants amb el 
Departament sobre les condicions laborals d’aquest col·lectiu. Així ho hem manifestat en 
els comitès territorials, comitè intercentres, comitès de salut laboral, reunions i escrits 
dirigits als responsables de personal. Sense posar en dubte la bona voluntat dels 
responsables del DARP, CCOO denunciem que el procés per a la normalització de les 
condicions laborals està bloquejat. CCOO pensem que les condicions laborals actuals, 
vulneren articles del VIè Conveni i comprometen el benestar, la salut i les possibilitats de 
conciliació dels Operadors/es. Això últim ho hem pogut constatar en diferents informes de 
Salut Laboral, i en baixes mèdiques que han estat resoltes com a accidents de treball.  
 
Atesa aquesta situació, CCOO vam interposar una denúncia davant la Inspecció de 
Treball. Els/Les delegats/es de CCOO juntament amb companys/es d’un altre sindicat 
hem tingut l’ocasió d’exposar els incompliments del VIè Conveni que creiem s’estan 
donant. Aquests incompliment són: modificacions del calendari laboral, canvis de torn i 
d’horaris, no reconeixement de les hores extraordinàries establertes en el VIè Conveni i, 
fins i tot, operadors/es que no disposen de calendari laboral negociat amb els/les 
representants del treballadors/es. 
 
També CCOO hem manifestat davant la Inspecció de Treball l’incompliment dels 
requeriments de la pròpia Inspecció en què es demana a l’empresa convocar la borsa de 
treball (fets els anys 2014 i 2018). Estem convençuts que disposar d’una borsa de treball 
ajudaria a solucionar alguns dels incompliments esmentats, a més d’acabar o reduir la 
discrecionalitat en la contractació i/o amb altres pràctiques poc transparents que, lluny de 
solucionar-les, perpetuen problemàtiques endèmiques del col·lectiu.  
 
Esperem, doncs, la resolució de la Inspecció de Treball, que estem convençuts ajudarà a 
millorar les condicions de treball de tot el col·lectiu dels operadors/des de control. 
 
Si teniu suggeriments, propostes, consultes, ens les podeu fer arribar al correu electrònic 
dagricultura@ccoo.cat  
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