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COMITÈ INTERCENTRES DEL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 17-1-2017 

 
 
FORMACIO DEL PROGRAMA EOLIA I CALENDARI LABORAL DELS TÈCNICS DE 
CONTROL 
 
La formació d’aquest   programa va estretament relacionada amb el calendari laboral dels 
Tècnics Operadors de Control. A dia de la reunió, la Direcció General encara no ha passat 
un calendari personalitzat a cada treballador/a, on quedin perfectament reflexades les 
jornades laborals a complir. Ha presentat un document amb les directrius mestres que 
servirà per la futura calendarització un cop quedin tancats els períodes de formacio. 
Aquest retard és conseqüència de la dificultat per calendaritzar la formació EOLIA i fer-la 
compatible amb la jornada laboral. 
 
Donat que el Departament no han presentat el calendari individualitzat abans del 15 de 
gener de 2017, demanem que es prorrogui l’actual. CCOO manifestem que el col·lectiu 
TEOC està ara en una situació de força per negociar millores en el calendari i demana a 
la resta de sindicats no acceptar el calendari que ens proposi l’Administració sense 
contrapartides. Si realment l’Administració té molt interès en implantar EOLIA, haurien 
d’accedir a negociar les reivindicacions històriques com a col·lectiu. 
 
UGT diu que l’empresa pot imposar un calendari sempre que es demostri que la 
modificació substancial de les condiciones laboral siguin per la realització d’una formació 
obligatòria del lloc de treball. CCOO demanem que, tot i que ho pugui fer, que no siguin 
els treballadors qui facilitin les coses, demanant que s’obligui a l’empresa a fer aquesta 
modificació substancial del calendari sense el consentiment del personal. 
Posteriorment es va començar a parlar de quines contrapartides es podrien demanar a 
canvi d’acceptar el calendari. 
 
Hi han diferents propostes a demanar a canvi d’accedir a la realització del curs.  

- Demanar 4 guàrdies de festa com a compensació per les alteracions, modificacions i 
perjudicis del canvi d’horari que comporta el curs. 

- Demanar canviar els diners del concepte “complement de rotació de torns” per 
passar la mateixa quantitat com a “complement específic” 

- Intentar que la casa faci la formació en cada una de les seus dels Controls Centrals 
de Bombers 
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Des de CCOO valorem alguna d’aquestes proposta bastant absurda i poc factible atesa 
l’estructura salarial del personal laboral i els complements previstos al Conveni. Tornem a 
demanar que el Comitè concreti quina serà la proposta que es portarà a la reunió amb 
l’Administració. Finalment, la majoria del Comitè decideix acceptar la proposta d’horari 
modificat per l’empresa (i per tant de realitzar la formació) i intentar negociar a bones els 
punts anteriorment citats. 
 
 
HORARIS COL·LECTIU EPAF 
 
Si el personal de la Direcció General no diu res al respecte, la idea és continuar amb els 
horaris com fins ara, donat que la problemàtica que han presentat és mínima. 
 
 
HORARIS DEL TALLER DE RÀDIO 
 
Hi ha problemes amb el còmput total anual, un cop calendaritzades les guàrdies. 
Depenent del moment en que es fan les vacances, el nombre d’hores realitzades no 
queda quadrat i els treballadors/res acaben devent hores a l’empresa. El problema 
s’origina en el còmput de les vacances d’estiu (si es fa per hores o per jornades). 
 
Atesa la complexitat de defensar el problema per les diferents casuístiques i depenent del 
període en què el treballador fa les vacances, es proposa que un representant del 
col·lectiu de taller de radio assisteixi a la propera reunió del Comitè Intercentres amb el 
Departament d‘Interior, per tal de defensar la proposta. 
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