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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
REUNIÓ COMITÈ INTERCENTRES 23.03.2017 

 
El proppassat dijous es va fer la reunió mensual del Comitè Intercentres amb 
responsables del Departament, us resumim tot seguit els punts tractats.  
 
En primer lloc es fa una prèvia sobre els conductors polivalents ja que en el passat comitè 
es va fer  una petició sobre les seves funcions. S’ajorna la resposta per la propera reunió.  
  
Tot seguit es pregunta sobre els contractes de substitució. En el comitè del 19.04.2016 
recordem que l’Administració ens va donar la informació següent: 

- Es cobra el mateix que la persona substituïda.   
- Per hores es cobra més. 
- Treballant per hores, si correspon prestar servei els dies festius es cobra el mateix 

que si es tracta dels dies no festius. 
- El llindar del contracte quant a les hores treballades és de 48h, superat aquest 

nombre d’hores, el contracte es realitza per dies i no pas per hores. 
 

Ens van donar un símil com a referència: 12h de dia: 109’01€ brut. 11’69€ de 
complement de grup. 19’82€ de pagues extres. Total: 140’52€. 
 
Es pregunta si els treballadors tenen dret a cobrar el complement de rotació de torns o la 
nocturnitat. L’Administració ens respon que si es treballa tot un dia i tota una nit, sí. Ens 
informen que tot això està recollit en un correu de Funció Pública de 17 de febrer de 2014.
  
Contractació 
 
Ens expliquen el procediment administratiu quant s’activa un M1 (reforç de TEOC’s). 
Es posa en marxa un protocol on es fan un seguit de trucades i correus electrònics.  
Primer es fa la consulta de contractació. Després es posa en coneixement dels caps 
corresponents, subdirecció, Direcció de serveis, Funció Pública, i tot seguit s’incorpora la 
persona. En serveis essencials s’escurça el temps de contractació. 
 
Canvi de calendari EPAF 
 
S’ha consultat als caps de regió i han donat el vist i plau del canvi de calendari en 
Figueres i Santa Coloma de Farnés a partir de l’1 d’abril. 
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AOF (forestals) 
 
Es recorda que aquest dissabte 25 de març es fan les proves a ISPC (Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya) podeu trobar més informació en la pàgina web del 
Departament d’Interior en l’apartat de Bombers. 
 
S’ha avisat els treballadors de l’any passat, als que van aprovar i no van treballar i la gent 
de borsa. Com ja es va esmentar en el passat comitè, podrà haver mobilitat i aquesta serà 
voluntària. S’han d’acreditar facultats físiques i mèdiques.  
 
Ens informen que s’obre la borsa el mes vinent per a conductors i AOF, ja que la 
previsió és que no es cobriran totes les necessitats de personal per tenir garanties 
durant la campanya 2017. Es publicarà en la pàgina web del Departament. 
 
 
Indisposicions 
 
Si el/la treballador/a es passa d’hores d’indisposició es descompte el 100% de les hores 
que s’ha passat més les parts proporcionals adients. 
 
Informació addicional sobre la campanya: 

Acta del 99   Plus de perillositat de 7’88€ 
- Conductors 
- Mecànics (Cerdanyola) 
- Taller Radio 
- Enginyers tècnics del GRAF 

 
Guaites 
 
Es demana contactar amb els municipis per fer un seguiment dels camins o accessos que 
porten als punt de vigilància.   
 
 
Heliport  de Sabadell 
    
CCOO preguntem quin és el futur d’aquest Heliport en el sentit de si tenen pensaments de 
reforçar els torns amb més personal. L’Administració ens respon que no reforçaran 
plantilla perquè hi ha 4 persones per torn que s’encarreguen de dues maquines.  
 
En l’actualitat les places d’aquest personal “TEMH” tenen la consideració d’essencials i 
en conseqüència no permetran que s’amortitzi cap més. La contractació actual, ens 
puntualitzen que és fa amb pilot i operador de vol.  
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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