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Secció Sindical d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 

EL COL·LECTIU D’ENGINYERES/S FORESTALS ESTÀ 
FART! 

 

Reunió amb el Secretari General i amb el Director de Serveis: 

El proppassat 29 de maig representants del col·lectiu d’enginyers/es forestals del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i representants de IAC-
CATAC i CSIF ens vàrem reunir amb el Secretari General i el Director de Serveis del 
Departament amb l’objectiu d’informar-los de les reivindicacions del col·lectiu.  

Es varen posar de manifest les mancances de mitjans i materials en general, 
l’incompliment que es va produir l’any passat del protocol de guàrdies d’incendis així 
com la inquietud del col.·lectiu de cara a la previsió d’enguany i l’especial precarietat en la 
disponibilitat de vehicles que tenen els Serveis Territorials de Girona que no només 
afecta el col·lectiu sinó a gran part del personal tècnic del Departament. 

Per part del Departament es va establir el compromís de donar una resposta clara i àgil 
respecte a les guàrdies d’enguany, abans no comencés el seu període d’aplicació, el 15 de 
juny. ESTEM A MITJAN JULIOL I ENCARA ESPEREM LA RESPOSTA !!!! 

Es va acordar també revisar el protocol de cara a la tardor, establir un diàleg a un nivell més 
tècnic en relació a les mancances de material i personal i se’ns va informar d’una reunió a 
Girona el dia 11 de juny amb la gerència de l’Edifici per parlar-ne sobre la problemàtica dels 
vehicles, de la qual ARA COM ARA ENCARA NO EN TENIM NOTÍCIES !!! 

Malauradament, s’ha arribat a principis de juliol sense cap resposta per part 
del Departament i tot indica que han decidit incomplir el protocol un any més!!! 
Sense cap avís previ i sense cap fonament tècnic!!! 
 

 

Juliol - 2019 www.catac.cat    sindicat@catac.cat   Tel. 933 173 151 

GENERALITAT DE CATALUNYA 



 
 

agricultura@catac.cat  @CATAC_IAC         2 

 
PLATAFORMA REVINDICATIVA 

 
1. Intervenció del col·lectiu en cas d’emergències i serveis extraordinaris (Guàrdies per incendis 

forestals, etc.). 
 
a. Exigim el compliment de les instruccions vigents que regula les guàrdies d’incendis (període 

d’aplicació: 15 juny-15 de setembre, ampliable segons meteorologia). La modificació, qualsevol 
canvi o interpretació fora del que preveu la instrucció s’ha de fer formalment i amb el consens 
de tots els implicats.  
 

b. Demanem que es revisi i s’adapti, i per tant es concreti un calendari de reunions i termini en 
aquest sentit, que compti entre d’altres, amb els nostres representants. 

 
c. Demanem recuperar la compensació econòmica per la disponibilitat fora de l’horari laboral per 

atendre emergències. 
 

2. Demanem que s’abordi una provisió de places i millora de la dotació de personal (patim de 
precarietat i inseguretat laboral: personal de reforç, interí, per Forestal Catalana SA, baixes de 
llarga durada sense cobrir, etc.). Les últimes oposicions varen ser el 2006. 

 
3. Demanem les eines de camp necessàries per realitzar la nostra feina, i valorar aquesta necessitat 

de material, tenint en compte les nostres funcions de gestió d’espai públics i forestals dins del 
Departament, i els estàndards per la justificació d’amidaments en projectes o ajuts de finançament 
europeu (mòbil funcional, tauleta, GPS de precisió, etc.).   

 
4. D’acord amb allò que estableix l’anterior punt demanem que prioritzi la implantació de les eines, 

bàsicament informàtiques, per a la gestió de les competències de l’administració forestal: 
subvencions forestals, gestió de boscos públics, etc. No es disposa d’instruments que permetin 
generar informació i fer una planificació estratègica coherent. Considerem que es treballa amb 
gran inseguretat i de manera molt ineficient. 

 
5. Exigim el subministrament de roba i complements de seguretat i salut adequats i previstos com a 

material de seguretat i salut (EPI) per tots els treballadors, inclòs el personal de reforç, i  demanem 
actualitzar la previsió d’aquest material per tal d’homogeneïtzar-lo per tots els col·lectius de 
treballadors del Departament que treballen al medi natural.  

 
6. Hi ha un dèficit important de vehicles per poder fer la feina (pocs, vells i en mal estat). Demanem 

que es renovi i millori el parc de vehicles 4x4, i que es realitzin les gestions necessàries per 
solucionar l’important problema de vehicles a la territorial de Girona que fa dos anys que dura. 
Entenem que la Gerència de l’edifici de la Generalitat a Girona no està donant el servei adequat, i 
el Departament hauria de donar o reclamar una solució.  

 
7. Demanem l’establiment d’instruccions i processos clars en les feines estàndards que doni 

seguretat jurídica i criteris per les tasques específiques que desenvolupem (ajuts, aprofitaments 
forestals, la interpretació de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental, o el procediment per la direcció 
d’obres i projectes d’inversió, etc.) 

 
8. Demanem que es treballi per millorar i racionalitzar l’oferta de formació del nostre col·lectiu, donat 

que detectem que l’oferta formativa en molts casos no s’adequa a necessitats reals de la nostra 
feina (Per exemple, l’oferta formativa del canvi de programari del QGIS, eina bàsica de la nostra 
feina, no s’ha acompanyat d’una formació mínima pel seu ús, només amb una oferta molt limitada 
en places).  

 

 


