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Mesa Sectorial  

de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic 
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• Proposta de l’Administració d’Acord de Govern per qual s’autoritzarien 
complements econòmics de càrrec per al personal funcionari de les Escoles 
Agràries adscrites al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació: 

 
L’Administració informa de forma unilateral i sense cap documentació adjunta  que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està redactant un Acord de Govern 
per equiparar econòmicament el personal funcionari interí que a les Escoles Agràries que ocupi 
càrrecs directius. Aquest futur Acord substituiria un antic Acord de 1996 que encara està vigent 
(i que no s’ha facilitat als sindicats abans de la Mesa). 
 
Els càrrecs i complements serien: director (4660 euros/any), cap d’estudis (2800 euros/any), 
gerent (4660 euros/any), orientador escolar (1213 euros/any), cap d’explotació (1213 
euros/any), secretari (2800 euros/any) i potser cap de residència. Demanem que totes les 
funcions susceptibles de funcionaritzar siguin incloses en el futur Acord. Denunciem que les 
tasques docents cal que siguin reconegudes per perfils docents 

 
L’Administració tot i que diu que ens facilitarà l’esborrany del text quan el tingui enllestit abans 
de la publicació ja avisa que aquest tema no es tornarà a parlar en la Mesa. Negociació? 
 
IAC-CATAC ja portem molt de temps denunciant que s’estan cobrint els llocs de professorat 
d’Escoles Agràries laborals amb personal funcionari interí de cossos específics o generals sense 
el reconeixement real de les seves funcions. Durant aquest any, hem vist com es realitzava una 
modificació de la RLT de personal funcionari d’aquests llocs de treball per introduir el requisit 
del certificat d’aptitud pedagògica o similar. Però en canvi, no hem vist una modificació 
d’aquesta RLT en relació amb les seves retribucions per equiparar-les als seus homòlegs 
laborals, als qual substitueixen quan es jubilen.  
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Per què no es reconeix un complement específic que reconegui les funcions de docència que 
realitza aquest personal, com ha demanat IAC-CATAC al departament competent 
reiteradament?  

 
Des de IAC-CATAC denunciem la manca de previsió, de negociació i de criteris globals en el 
procés de funcionarització del col.lectiu laboral de les Escoles Agràries. Només tenim que nyap 
rera nyap!! 

 
 

• Recuperació del dia 26 de desembre, festiu considerat recuperable en el 
calendari de festes laborals per a l’any 2018: 

 
L’Administració informa -sense cap marge de negociació- que donarà 4 mesos per recuperar les 
7 hores corresponents al 26 de desembre d’enguany, festiu considerat recuperable en el 
calendari de festes laborals per a l’any 2018. Les condicions de recuperació seran les de la 
Instrucció 1/2017. Esperem que FP n’informi aviat a la plantilla a través de l’ATRI.  
 
Des de la IAC-CATAC denunciem que un cop mes a mitjan d’octubre encara arrosseguem ajustos 
del calendari laboral que haurien haver d’estat clars des de principis d’any. Què passarà el 2019? 
Dia de la marmota? 

 
 

• Condicions de justificació d’absència per motius de salut i per assistència a 
consulta mèdica un cop s’aprovi el nou decret de les IT? 

 
L’Administració informa de l’aprovació, aquesta setmana, del Decret de recuperació del 100% 
de retribució durant el període d’Incacapcitat Temporal (IT). Un cop entri en vigor el decret es 
tornarà a la situació normativa vigent a 31 de desembre de 2011. 
 
Per tant, perdrem les 30 hores disponibles fins ara en cas d’indisposició i si un treballador/a 
està malalt/a o indisposat/da caldrà agafar la baixa des del moment zero. 
 
Des de IAC-CATAC hem denunciat que aquesta nova situació que vol imposar l’Administració és 
irresponsable perquè serà font de conflictivitat, ja que no podem oblidar que el criteri de 
prescriure una baixa laboral sempre és d’un/a professional mèdic.   
 
IAC-CATAC reclamem a l’Administració una NEGOCIACIÓ IMMEDIATA d’aquesta situació!  
 

 
La millor defensa, un bon CATAC 
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