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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES 22.02.2017 

 
El proppassat dimecres es va fer la reunió mensual del Comitè Intercentres amb 
responsables del Departament, on ens van informar bàsicament de dues qüestions.  
 
TEOC’s 
 
El portaveu dels Bombers ens informa de la intenció de dur a terme un projecte 
experimental en la regió sud. Ens explica que aquest projecte és per determinar les 
perspectives tecnològiques de futur a 10 20 anys vista i poder anar adaptant les 
necessitats tecnològiques al sistema.  
 
Per altra banda, i com a tema a ressaltar, ens informen que són el responsables de 
l’organització del personal que participa en cas d’incendi i que això inclou a tots els 
col·lectius que intervenen encara que no pertanyin als Bombers com per exemple els 
ADF’s que tenen el seu propi pla de vigilància d’incendis de la Diputació. Això ve al cas 
que per exemple la Federació del Penedès, Garraf són un grup molt gran i els Bombers 
volen tenir informació més acurada dels seus moviments, com posició de vehicles, així 
com les dotacions de personal, etc. 
 
Mitjançant un programa “projecte pilot” i depenent de les dades recopilades i de 
l’experiència adquirida amb el mateix, es poden arribar a replantejar les funcions dels 
TEOC’s. Arribats aquest punt, evidentment, es tindrien que renegociar en aquest mateix 
comitè les noves condicions laborals per aquest col·lectiu. 
 
En aquest enllaç, us adjuntem, pel vostre coneixement, un fulls informatius que ens han 
passat els responsables de Bombers relacionats amb aquest assumpte  
 
 
Campanya Forestal 2017 
 
Ens informen que enguany tenen una previsió d’oferta de 576 places d’AOF’s.  
 
La contractació serà de 3 mesos, amb 92 dies de contractació sense borsa d’hores com la 
campanya passada. Haurà canvis en els períodes de contractació. Terres de l’Ebre 
comencen abans. 
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Les hores que el personal faci fora de la seva jornada calendaritzada prioritàriament es 
compensaran amb els índexs que tots ja coneixem depenent si són hores festives, 
nocturnes, etc; de no poder ser així es pagaran. Respecte a aquest tema valoraran la 
possibilitat de passar-nos per escrit uns criteris de compensació d’hores. 
 
Respecte els parcs de Balaguer, Lleida i Seu d’Urgell, les dotacions de personal passaran 
de 12 a 8, 10 i 8 respectivament. 
 
Hi ha 137 places afectades de totes les categories. Es realitzarà una convocatòria pública 
per ampliar places. Hi ha 71 AOF’s afectats entre borsa i contractats.  
 
Ens informen de fer una única prova física, que consistirà en una “COURSE NAVETTE”. 
Aquesta prova es realitzarà prioritàriament en el ISPC (Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya) de no poder disposar d’aquest centre, es farien les proves en el CAR de Sant 
Cugat. 
  
Es convocaran els candidats per regions. La data més probable és el 25 de març pels 
col·lectius de EOF’s, EPAF’s i TEMH’s.  
 
Els 700 candidats millors que superin la prova única, passaran a la valoració de mèrits. 
Dins dels mèrit enguany es valorarà la llengua catalana.  
 
Certificat mèdic: 
En principi ens diuen que no caldrà portar el certificat mèdic per aquells/es treballador/es 
que hagin fer servir el serveis de Vigilància de la Salut del Departament. Queda pendent 
el vistiplau per part d’intervenció. 
  
Mobilitat:  
Es podrà canviar de centre de treball (Parc de bombers) mitjançant un annex en el 
contracte. S’obriran les borses per AOF’s, conductors B i C. 
 
 
Des de CCOO demanem canviar del grup E a D al col·lectiu dels AOF’s.  
 
Els representants de l’administració ens responen que hi ha una sentència judicial que diu 
que són del grup E. Hi afegeixen que par part del departament les possibilitats del 
contemplar un canvi de grup són remotes ja que gairebé tot el que arriba a la negociadora 
ho tomba.  
 
Des de CCOO no desistirem i seguirem reivindicant el grup D pel col·lectiu AOF’s.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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