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REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES 
D’INTERIOR AMB L’ADMINISTRACIÓ (25/01/2017) 

 
Amb motiu de la reunió del Comitè Intercentres del Departament d’Interior de 17 de gener de 2017, els 
delegats de personal membres d’aquell òrgan ens vam reunir amb l’Administració per tal de tractar els 
temes prèviament acordats a l’ordre del dia. A continuació, us fem una exposició dels assumptes tractats el 
25 de gener d’enguany: 
 
1.  Roba de treball del personal de manteniment i conductors polivalents de la DGP 
 
Per part de CCOO es fa una breu exposició d’algunes de les problemàtiques que té el personal amb la roba, 
i proposem iniciar la negociació d’un acord de roba de treball no només per a aquests dos col·lectius, també 
pels demés  col·lectius de treballadors laborals del Departament d’Interior. Rebem com a resposta un rebuig 
frontal, al·legant que aquesta problemàtica correspon al Comitè de salut laboral i que el tema de la roba ja té 
regulació. I que aquest tema no es farà constar en l’acta. 
 
La veritat és que el Departament d’Interior no té cap acord de roba de treball signat, amb el consegüent 
perjudici que comporta als treballador/res.  Ja que l’empresa fa les seves pròpies interpretacions, sobretot 
en el tema de la qualitat, cadència de reposició etc. 
 
2. Calendaris pendents 2017 
 
Un dels calendaris que quedaven pendents és el dels EPAF’s de Moià i Solsona que no es modifiquen, per 
tant seran els mateixos que els del 2016. 
 
Respecte al calendari del personal de “Taller ràdio”, l’Administració no troba convenient a tocar l’horari dels 
dies d’estiu que són jornades de 10h, però sí que permetrà  que els dies de jornada de 7h es pugui ampliar 
la jornada fins a  un màxim de 3h, és a dir 10h de jornada. Per a compensar les hores que no estan en el 
calendari. 
 
D’altra banda, els criteris més destacables en l’elaboració del calendari de Caps de sala de Tarragona i 
operador de sala Central.   
- Es compensarà el temps del cursos de formació més els desplaçaments fora de la seva jornada de treball. 
- Compensació necessària real dels desplaçaments. 
- En les jornades de formació hi haurà cobertura del torn mínim més una hora. 

 
3. Formació EOLIA 
 
La rotació de torns, AP’s i vacances podran quedar condicionats, atès que la formació es farà en horari diürn 
i la totalitat del personal realitzarà el període de formació. En les jornades de treball que coincideixin amb 
formació, es mantindrà el torn cobert amb personal de borsa (total: 1 treballador més dels mínims habituals), 
i mantenint un mínim d’1 TEOC amb experiència contrastada (veure document). 
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Quant al personal que gaudeixi de reducció de jornada, cal diferenciar entre els substituts que estan 
prestant serveis en jornada inferior a 6 hores, que no faran formació ara, i sí al final de l’any, mitjançant un 
contracte a jornada complerta, com el personal de la borsa; i els substituts dels que tenen reduccions entre 
6 i 12 hores, que sí faran la formació, compensant en aquest cas les hores.  
 
Les baixes es cobriran amb hores extres perquè no hi haurà encara gent formada.  Les pautes venen 
marcades per l’horari dels treballadors. Hi ha varies sales amb horari diferent, aquest fet exigirà canvis 
d’horari. 
 
El dia 2 de febrer donarà inici la formació. La primera tongada serà: Tarragona (8h) i la Regió Nord (7h). 
Proposta: entrar a les 7h i fer la formació de 9h – 14h. 
 
Preguntem si l’Administració posarà conductors pel desplaçament del personal. L’empresa respon que 
únicament posarà a la disposició del treballadors vehicles que tindran que conduir ells mateixos. També 
CCOO demanem dietes per a la gent que ha de fer la formació fora del seu territori.  Ens informen que les 
dietes estan dins de la compensació horària de la formació. A més a més, existeix incompatibilitat de cobrar 
una dieta i la jornada al mateix temps, per modificació introduïda a la Llei d’acompanyament dels 
pressupostos del 2016. La formació és de 100h repartida en 18 dies; 2 del DESPATX.com + 16 = 18 dies. 
 
Nota: Horari orientatiu OP (exceptuant la sala central): 
2 dies de dia, 2 dies de nit, 4 de descans i es repeteix el cicle fins l’octava vegada que es prenen els 4 dies 
de descans + 4 d’addicional, és a dir, 8 dies de descans.   
Informació addicional: Dates orientatives d’implementació  “ d.com “   despatx.com  
23 de gener 4 posicions, 20 de febrer, 7 de març 3p., 9 de març 5p. Nord, 6 de març sud, 19 d’abril, 6 de 
març, 24 d’abril. 
                                        
4. Campanya forestal de 2016. Balanç. 
 
L’Administració ens comunica que, arran de la recent publicació dels resultats del concurs oposició de 
Bombers, hi ha 135 posicions afectades en les borses de treball: 125 Bombers amb adjudicació de plaça a 
la Generalitat i 10 Bombers amb plaça a l’Ajuntament de Barcelona. De resultes de l’actualització de 31 de 
desembre de 2016, resten a la borsa de treball d’AOF 25 persones, i a la de guaites, 29 persones. En total, 
comptant tots el col·lectius, s’estima que han renunciat 364 persones de les borses. 
 
5. Ampliació de les borses de treball. 
 
Es planteja crear un grup de treball de borses, amb concreció de la data de la primera convocatòria, amb 
l’objectiu de solucionar la mancança de personal per a la propera campanya forestal, atès els problemes 
viscuts aquest estiu i les dades resultants de les actualitzacions de les borses (punt 5). 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
Es pregunta que si els dies addicionals de vacances es poden gaudir sencers. La resposta de 
l’Administració és que Funció Pública només permet gaudir de 7h 30’ per dia addicional de vacances. 
 
Es pregunta sobre el GEM, què pensa fer l’Administració amb aquest col·lectiu. L’Administració respon que 
no hi ha res definit encara perquè tot va supeditat als pressupostos. Però que sí hi ha intenció de contractar 
de borsa de treball i s’oferiran places de mitja jornada.  
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