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Què passa amb el personal laboral del DARP?  
 

Borsa de treball, nou intent 

El passat 11 de juliol es va reunir el Comitè Intercentres del DARP. El 
departament ens va presentar un nou intent de convocatòria de Borsa de 
treball pel col·lectiu personal laboral, després del fracassat intent de fa 3 
anys que va quedar sense acord, i per tant, encara és vigent la borsa de 
2012!!! 

La proposta de fa tres anys reduïa la borsa a tan sols tres categories. En 
aquesta ocasió, la nova proposta únicament incorpora al col·lectiu 

operadors de control. Expectants perquè aquesta nova borsa se’ns presentava com “una borsa àgil 
i d’incorporació immediata del personal”, ens va fer creure que per uns moments l’empresa s’avenia 
al sentit comú de les necessitats del servei i que per fi la borsa seria com la que veníem reclamant 
des de feia anys... 

No tenint-les totes amb nosaltres vam preguntar què interpreta l’empresa per “contractació 
d’immediatesa”... i si això volia dir tenir una persona substituta l’endemà de produir-se les 
necessitats, o el mateix dia com ja tenen altres departaments amb necessitats similars.  

La resposta va ser certament  decebedora, NO, únicament vol dir que guanyaran uns dies respecte 
a la publicació ordinària, i vindrà subordinada a les necessitats econòmiques i a la voluntat del 
servei que decidirà com de necessari és cobrir aquella vacant. És a dir, res de nou! 

Per tant, aquesta borsa no és la borsa que tant els/les treballadors/es, com la pròpia Direcció 
General ha demanat i com IAC-CATAC i la resta de sindicats sempre hem reclamat, i torna a ser una 
nova presa de pèl, com la de la proposta del 2016 que ens va portar a inspecció de treball, però 
aquest cop agreujada per aquesta nova retallada que contempla un únic col·lectiu.  
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Campanya d’estiu, la doble cara de la moneda  

El passat 5 de juny tant la nostra consellera, Teresa Jordà, com el conseller d’Interior, Miquel Buch, 
a la comissió del Parlament de Catalunya van fer declaracions als mitjans de comunicació on deien 
que "Si no plou aquest mes podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys", 
"a dia d'avui, portem més hectàrees cremades que en tot el 2018", “el pressupost del Departament 
d'Agricultura destinat aquest 2019 a prevenció d'incendis és de 15,2 milions d'euros”, fins aquí 
atents de quin impacte positiu tindria. Però el que ignoràvem és que paral·lelament s’estaven 
donant instruccions a les diferents direccions generals implicades a la campanya d’estiu 2019 de 
limitació pressupostària i reducció de la despesa amb menor contractació. De cara a l’opinió 
pública es dona la imatge d’afrontar l’estiu amb reforç de mitjans, però la realitat i fora les 
càmeres les instruccions van en sentit contrari, retallem les retallades! 

Lamentem que els únics que s’han adherit a aquesta retallada ha estat la Direcció General dels 
Agents Rurals que no va tenir dubtes i va prescindir de tot el personal de campanya d’estiu al Control 
Central de Torreferrussa. Tot i evidenciar-se les mancances del personal d’operador de ràdio durant 
l’incendi de El Perelló, en què la falta d’operadors va fer que es tallessin les comunicacions 
ordinàries, sense poder donar servei ni al ciutadà, ni al propi cos.  

Demanem saber quin és el sobre cost econòmic que ha 
tingut l’incendi a la Ribera d’Ebre referent a aquest 
col·lectiu, ja que la mancança d’aquest reforç ha fet 
disparar el nombre d’hores extraordinàries. Afegit als 
inconvenients d’haver d’interrompre les vacances per 
part d’aquest col·lectiu per poder donar cobertura a 
l’incendi, i la sobrecàrrega de treball que han hagut de 
patir. I tot per la irresponsabilitat de no haver contractat 
el personal de campanya que s’havia previst! 

Inspecció de treball, conceptes equivocats  

Fa unes setmanes vam assistir a Inspecció de Treball per una denúncia que es va presentar per 
incompliment per part del DARP i segons el criteri de la part social a l’entrega de calendari negociat 
a cert personal de la Direcció General d’Agents Rurals del col·lectiu d’operador de ràdio, per 
modificacions del seu calendari laboral, pel no reconeixement d’hores extraordinàries i per 
sobrepassar les hores anuals d’alguns dels seus treballadors d’aquest col·lectiu.  

A l’espera de la resolució de la Inspecció de Treball ens preocupen molt les manifestacions que va 
fer el màxim responsable d’aquesta Direcció que va assistir a inspecció. Aquest (i)responsable 
confon el complement de torns (art 34 VI conveni i art. 36 estatut treballadors) que compensa 
aquest col·lectiu pel fet de treballar rotativament festius i nits, al fet que han d’estar a la seva 
disposició les 24 hores del dia i dels 365 dies de l’any. Això està regulat pel complement de 
disponibilitat  que és voluntari i que el propi DARP no va voler negociar en el passat.   

Manifestar que part d’aquest col·lectiu “viu molt bé” com a justificació que s’estiguin fent més 
hores anuals de les que marca el conveni, demostra el gran desconeixement i respecte referent al 
personal al que feia referència, una manca de respecte al personal laboral, ignorància del VI 
conveni únic del personal laboral (art.45) i a l’Estatut dels treballadors. 
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Complement de perillositat controladors pecuaris  

A el Comitè Intercentres del 11 de juliol també es va portar al torn obert 
de paraula la necessitat de saber perquè no tots els controladors 
pecuaris cobren el complement de perillositat.  

Ens deriven a altres àmbits i així ho farem, però entenem que si tots fan 
les mateixes tasques ha de ser obligació de l’empresa el fet que aquest 
complement es faci efectiu a totes les persones treballadores 

afectades. Per això, el col·lectiu ha fet els 
deures i ha fet petició via instància però sembla ser que en l’era de les 
tecnologies on un document viatja a la velocitat de la llum, no es 
d’aplicació al DARP i aquest document encara està en trànsit. Potser ha 
agafat rodalies, i ve amb retard....  

En farem seguiment. 

 

Concurs de canvi de destinació 

Com ja sabeu el passat mes de juny van sortir publicades les places dels grups A i B del DARP que 
estan afectades pel concurs de canvi de destí: RESOLUCIÓ ARP/1698/2019, de 21 de juny, de 
convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal 
laboral fix del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria núm 
LARP/001/19)    

Fins que no passi el mes d’agost no sabrem com ha anat aquest concurs en aquest primer pas.  

Referent al temari se’ns informa que el temari comú serà molt similar entre tots els departaments, 
diferenciat, és clar, per la categoria a què es concursi, la concreció d’aquest temari s’espera cap a la 
tardor.  
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