
 

 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!       @CATAC_IAC 

 

P
àg

 1
 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  

                                                                                                                                                  esa 
 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL 
COMITÈ INTERCENTRES DARP 

11/06/2020 
 

Us fem arribar el resum de la reunió del Comitè Intercentres (CI) amb el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) que va tenir lloc de forma virtual pel Teams el dijous 11 de juny. 

L’únic punt de l’ordre del dia era:  

Addenda a l'Acord de la borsa de treball de personal laboral del DARP: 

Hem aconseguit arribar a un Acord d’afegir una sèrie de modificacions que permetrà posar en marxa 

després de vuit anys la borsa de treball que van acordar signar (CCOO i UGT) i que mai es va posar en 

marxa. S’ha procedit a actualitzar terminologies que havien quedat obsoletes, i afegir noves categories 

que abans no existien (per absorció per part del DARP del Departament de Medi Ambient). 

Aquesta nova modificació permetrà tenir una borsa que cobreixi les necessitats reals que actualment té 

el DARP amb una contractació de forma immediata i àgil.  

• Col·lectius afectats:  

Per primer cop el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposarà d’una borsa 

d’incorporació immediata en la categoria finalista de C1 Tècnic/a especialista Operador/a de Control. 

Reivindicació fortament reclamada i necessitada per aquest col·lectiu i que homòlegs d’altres 

departaments ja disposaven.  
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Fruit de les negociacions entre els sindicats signants (IAC-CATAC i UGT) s’ha aconseguit també afegir dins 

d’aquesta borsa d’incorporació immediata a un col·lectiu tan important com són el professorat de les 

Escoles Agràries  (A1, A3 i B). 

Cal informar que pocs departaments disposen d’una borsa de treball d'incorporació immediata amb més 

d’un col·lectiu.  

Per tant ens hem de felicitar per l’esforç i el treball realitzat que ens ha portat molts mesos de negociació 

amb el Departament. I lamentar que els companys de CCOO no s’hagin sumat a la signatura d’aquest 

acord. 

• Curs previ de formació: 

Dins de la negociació s’han aconseguit millores substancials en relació a borses homòlogues d’altres 

departaments. Gràcies a parlar amb delegats i delegades de la IAC-CATAC d’aquells departaments on 

tenen borsa de treball d’incorporació immediata i al retorn que ens han fet on ens han explicat els punts 

febles d’aquestes borses. Això ens ha permès identificar problemes crítics com són els que tenen quan 

s’incorpora personal de borsa sense experiència. Cal saber que aquesta borsa ha de permetre cobrir torns 

en casos de necessitat urgent i cal tenir personal de borsa formada en l’especificació de la plaça a cobrir, 

i no posar en perill per motius d’inexperiència les situacions d’emergència. Aquest fet s’ha portat a la 

taula de negociació i s’ha acceptat que abans d’entrar en actiu aquest personal haurà d’haver realitzat un 

curs previ de formació. 

I relacionat amb aquest curs de formació tots els treballadors i treballadores del departament ens en 

veiem també beneficiades, ja que es farà una única formació per a tot el personal que s’incorpori a borsa, 

i no com ara, que es van fent sessions per a cada incorporació nova. Aquest fet permet un estalvi 

substancial en la partida de formació que permetrà invertir-ho en altres formacions també necessàries. 

La nova borsa permet donar més continuïtat als companys i companyes que en els darrers anys estan fent 

suplències per baixes, contractes de relleus, programes, etc... i que cada vegada que se’ls acaba el 

contracte no tenen cap garantia, i de vegades, ni opció a poder ser contractats de nou, doncs en una 

escala de prioritats ells no són la primera. Ara aquesta anomalia queda resolta i estaran en igual de 

condicions que en les borses d’altres departaments. 

Des de la IAC-CATAC per tant valorem positivament aquesta borsa de treball i vetllarem pel seu 

compliment dins la comissió de seguiment de la borsa. 

I a l’igual que sovint critiquem al Departament les seves accions, o inaccions, ara cal agrair-los la seva 

implicació en voler tirar endavant aquest nou repte coneixedors que els suposarà un gran esforç. 

 

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: agricultura@catac.cat 
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