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DECRET 115/2015. Canvi de competències dels
departaments d’Agricultura i Territori
Aquest Govern no deixa de sorprendre’ns i, a dos dies d’unes suposades eleccions a la Generalitat, realitza
canvis competencials en la distribució de funcions dels departaments. En realitat tampoc hauria de
sorprendre’ns gaire, ja que si alguna cosa hem trobat a faltar durant la legislatura és una planificació real
de les polítiques de gestió de l’Administració i, si això és cert en molts àmbits, ha estat particularment greu
en les polítiques ambientals. Des de la desaparició al 2010 del departament propi en matèria de Medi
Ambient, amb una separació deliberada i ineficient de les funcions de gestió i planificació del patrimoni
natural, passant pel menys teniment del personal llicenciat en ciències ambientals o el canvi dels llocs de
director d’espais naturals a llocs de lliure designació. Tot això, sense tenir en compte el despropòsit del Pla
de gestió d’espais naturals protegits de Catalunya 2015‐2020 que els sindicats només hem aconseguit
aturar parcialment.
CATAC‐IAC ja va manifestar en el seu CATACRAC informatiu del mes de juny de la Secció Sindical
d’Agricultura que demanàvem que la gestió dels espais naturals la portés un departament que realment
se’ls cregui. No pensem que el canvi estigui motivat per les nostres manifestacions i, si bé l’aplaudim,
considerem que la reestructuració formal no s’hauria de dilatar, com ja ens tenen tan acostumats . Veurem
en què queda tot plegat.
De moment, CATAC‐IAC davant de la publicació del Decret 115/2015 que suposa un canvi d’adscripció del
personal de la Subdirecció General de Biodiversitat al Departament de Territori i Sostenibilitat hem
demanat informació als departaments respectius. Tant Agricultura com Territori, ens han manifestat que
estan treballant en els Decrets de nova estructura per donar compliment al Decret.
Agricultura ens ha dit que fins que aquest no es publiqui la gestió del dia a dia seguirà igual (tramitacions
de permisos, vacances, cursos, etc.) i que el pagament de la nòmina de juliol i agost la faran ells, donat que
aquestes es tanquen a mitjans de juliol i per tant no hi ha temps material de cap canvi ni de traspàs de
capítol 1.
CATAC‐IAC està pendent d’una reunió amb el departament de Territori per exposar‐los les deficiències
actuals dels espais naturals i demanar‐los que es tingui en compte la situació del personal de base i les
mancances de dotacions de personal i d’irregularitats diverses.
Us mantindrem puntualment informats de totes les novetats que coneguem en relació a aquest procés i us
animem a fer‐nos partícips de propostes i informació que ens ajudin a transmetre quines son les queixes i
millores que el personal considera oportunes de cares a reestructuracions futures.

