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COMITÈ INTERCENTRES DEPARTAMENT 
D’INTERIOR 29.06.2016 

 
 
Efectius de la Campanya forestal d’aquest any 
 
El Departament d’Interior ens informa que, per aquesta campanya forestal, han restat 57 
llocs de treball sense cobrir. CCOO, arran de les visites que hem efectuat als Parcs de 
Bombers de la Generalitat, ja havíem constatat aquesta situació des dels primers dies de 
la Campanya, i havíem reclamat al Departament que procedís a la contractació urgent 
d’aquest personal, aplicant els sistemes previstos de provisió de vacants de personal 
laboral en casos d’urgència i necessitat.  
 
CCOO també hem instat al Departament d’efectuar una adequada actualització de les 
borses de treball dels diferents col·lectius, que, malgrat que cada any es realitza, no 
s’ajusta a demandes reals de treball, fet que comporta que molts/es candidats/es 
presentin la seva renúncia, sense que quedi marge temporal de reacció per part de 
l’Administració. 
 
La resposta del Departament ha estat que les 57 places restaran sense cobrir i que, tot i 
les nostres peticions, la contractació per a la Campanya forestal no es pot perllongar més 
enllà del mes de setembre, perquè no ho permet la Funció Pública. 
 
 
Calendari laboral del personal destinat a la Campanya forestal d’enguany 
  
Malgrat que el calendari laboral s’hauria d’haver proporcionat abans d’iniciar-se la 
prestació de serveis, amb la signatura dels contractes o, si s’escau, amb la formalització 
del reingrés del personal indefinit no fix discontinu, la plantilla no ha estat informada de la 
jornada de treball ni de la seva distribució. La calendarització s’ha fet posteriorment, i la 
seva publicació entre el personal va tenir lloc el 26 de juny. 
 
CCOO volem recordar que la manca d’informació als/a les treballadors/es de la jornada i 
de la seva distribució, així com dels períodes de descans, constitueix una infracció lleu de 
la normativa laboral, prevista a la LISOS. 
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D’altra banda, la duració de determinats contractes s’ha limitat a 77 dies naturals, quan la 
major part té una durada prevista de 3 mesos, més exactament, 92 dies naturals. La 
diferència entre les hores totals de prestació de serveis entre uns i altres contractes, que 
és aproximadament de 64 hores (resultat de restar de 408 h 15 min, 344 h 30 min), ens 
explica l’Administració, constituirà una mena de “borsa d’hores” de què podrà fer ús el 
Departament en el cas de necessitat, pagades com hores ordinàries de treball.  
 
CCOO entenem que no es contempla cap distinció entre que aquestes hores es prestin en 
dia festiu o en cap de setmana o durant l’horari nocturn, i que no s’haurien de pagar o 
compensar en proporció 1-1, sinó en funció dels criteris anteriors. De tota manera, la 
representació de la patronal es reafirma en què una cosa és aquesta borsa d’hores i una 
altra diferent són les hores extres, que són imprevisibles i no es poden pactar amb 
caràcter previ, i que només comptarien esgotades les 64 hores esmentades (amb el límit 
de 20 hores, que és el màxim d’hores extraordinàries que, proporcionalment, poden fer). 
 
 
Establiment d’uns mínims de personal TEOC a les Sales de control 
 
En relació amb el personal Tècnic especialista – operador de control que ha de quedar a 
les Sales durant la campanya forestal, s’estableix un mínim de 3 treballadors/es, tenint en 
compte a aquests efectes –i només pel que respecta a la campanya forestal– que el cap 
de sala té la mateixa consideració, per la qual cosa si hi ha una emergència que requereix 
la seva presència en el lloc del succés, es pot desplaçar al Punt de trànsit sense cap 
inconvenient, mentre restin a la Sala les 3 persones abans indicades.   
 
 
Situació actual del procés de cobertura del lloc de treball de tècnic de manteniment 
d’helicòpters del Parc de Tírvia 
 
El Departament recorda que és l’empresa pública estatal AESA (Agència Estatal de 
Seguretat Aèria) la responsable, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques del 
contracte de noliejament de 3 helicòpters per a incendis forestals, contracte que la 
Generalitat li va adjudicar, de l’aportació dels mecànics. 
 
Així mateix, de moment, mentre s’està fent un llistat de personal per a l’ocupació de la 
plaça, s’informa que es cobrirà aquesta plaça de tècnic de manteniment d’helicòpters – 
C1, amb personal de la campanya forestal.  
 
CCOO critiquem la clàusula de penalitzacions del contracte signat amb AESA, perquè, 
malgrat la importància ressenyada al mateix contracte que els helicòpters siguin operatius 
entre el matí i la nit, i que, per tant, la feina dels mecànics és essencial, no s’ha inclòs, 
com sí per al cas de la tripulació, cap sanció econòmica si manquen aquests tècnics o 
l’empresa es demora en contractar-los. Com pot funcionar l’helicòpter si no hi ha garanties 
de manteniment de les condicions de vol? 
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Proposta d’ampliació de la cobertura de l’assegurança per mort o invalidesa 
permanent derivats d’accident de treball dels Tècnics operadors de control 
 
La Generalitat té pactades amb Mapfre unes quanties que aquesta ha d’abonar al 
personal o als seus familiars en cas que pateixin un accident laboral que derivi, 
respectivament, en invalidesa permanent o mort.  
 
CCOO havíem reivindicat l’augment d’aquestes quanties des de feia temps. Finalment, la 
Direcció de serveis del Departament d’Interior ha fet aquesta petició al d’Economia, que 
és el responsable de gestionar l’assegurança. 
 
 
Lliurament de roba de treball per al personal de la Campanya forestal 
 
Com és habitual, hi ha manca de peces, roba en mal estat, deteriorada, sense reposar 
durant anys, etc. 
 
Quant als Equips de protecció individuals, es proporcionaran botes noves. 
 
 
Formació obligatòria realitzada fora de l’horari de treball 
 
El Departament d’Interior, envers les queixes reiterades dels sindicats, manifesta que la 
formació que es faci fora de l’horari laboral, que sigui obligatòria, és clar, s’ha de 
compensar amb hores.  
 
 
Formació dels Tècnics operadors de control del CECAT 
 
Entrevista llocs de funcionari de guàrdia de CECAT. Cos superior dues places de 
funcionari: operativa territorial i CECAT.  
 
ISPC, a finals d’any, impartirà el curs de tècnic a operadors del CECAT que tinguin 
titulació universitària. Estan aprovats els cursos d’operador i de tècnic. El problema és la 
constant disminució de personal i es proposa com a solució la creació d’un cos de 
protecció civil, però Funció Pública no és partidària de la constitució d’un altre cos 
específic. 
 
La propera reunió del Comitè intercentres es celebrarà el 20 de juliol d’enguany.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


