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COMITÈ INTERCENTRES DEPARTAMENT 
D’INTERIOR 01.06.2017 

 
 
Aquest comitè estava convocat informar-nos de la campanya d’enguany respecte als 
temes de formació, calendaris i criteris de festes i vacances d’AOF.  
 
 
Formació 
 
Curs de formació de Tècnics del CECAT 
 
En primer lloc, ens fan un balanç de com ha anat el curs tècnic de guàrdia del CECAT. 
Aquesta formació és impartida des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i ens 
informen que la voluntat de la directiva d’aquesta Institució és la de impartir una formació 
de qualitat i excel·lència, idealització que CCOO podem compartir amb condicionants. 
 
El curs està constituït per a part teòrica i una part pràctica. La part pràctica ha estat 
tutelada per personal de la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’ Emergències i 
per un psicòleg .  
 
S’ha fet un examen pràctic de 30 minuts on s’ha suspès la majoria dels alumnes. El 
resultat és que de 22 persones que han realitzat el curs, dels quals 19 són operadors de 
control i 3 tècnics (tots ells amb la titulació exigida), només han aconseguit aprovar 6 
persones de les quals 5 són operadors de control i 1 tècnic. Això ens porta a que 15 
persones de 22 no han superat el curs. Cal tenir en compte que la majoria d’aquest 
personal suspès ja treballa actualment en la sala del CECAT i té una experiència i uns 
coneixements que el resultat d’aquest curs posa en dubte i suposa un menyspreu pels 
empleats públics.  
 
Des de CCOO considerem que aquest fet és un exemple més del desgavell, 
desorganització i tracte degradant que pateixen els empleats públics, que sota la 
Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’Emergències treballant a les sales del 
CECAT de Barcelona i Reus. Des de CCOO, atenent els resultats de persones 
aprovades, ens qüestionem on és la qualitat i la excel·lència en la formació i la possibilitat 
de promoció i desenvolupament professional dels operadors de control que treballen a les 
sales del CECAT de Barcelona i Reus.  
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Des de CCOO opinem que l’objectiu del curs no era tant acreditar uns coneixements com 
fer una prova del nepotisme pel qual es regeix el tracte i les relacions laborals dins el 
CECAT. CCOO creiem que la formació, els coneixements i experiència professional del 
dia a dia, és un aval més que suficient que acredita a aquest companys i companyes.  
 
Aquesta actitud de la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’Emergència, genera 
una forta desmotivació i posa en perill l’eficaç i professional tasca que realitza el personal 
operador, per sobre de la seva qualificació professional, en la gestió de les emergències 
en la sala del CECAT. 
 
Formació Guaites.  
 
Actualment aquesta formació és de caràcter voluntari i es comparteix part de la mateixa 
amb els AOF, ens proposen revisar la formació d’aquest col·lectiu per a que sigui de 
qualitat i obligatòria pel 2018. Ens informen que l’ISPC està supervisat per la normativa 
ISO. Us adjuntem enllaç a la informació de la formació de la campanya forestal 2017. 
 
 
Calendaris i criteris de festes i vacances d’AOF 
 
Un representant dels bombers ens fa cinc cèntims d’un esborrany que s’està 
confeccionant sobre el calendari i els criteris de festes i vacances dels AOF i que encara 
no s’ha acabat. En trets generals, les dotacions dels parcs tindran un mínim de personal 
en actiu per exemple en un parc on l’esquadra sigui de: 3 persones: mínim 2, 4 persones: 
mínim 3,   5 persones: mínim 3,  6 persones: mínim 4.  
 
Podran fer festes el 75% del parcs sempre i quan conservin aquest mínims. Supeditat tot 
a les inclemències del temps. Tot està en l’aire encara i pel proper dia 12 de juny hi ha 
programat un intercentres on ens passaran el text definitiu que us farem arribar amb tot 
detall al més aviat possible. 
 
 
Operadors de control, EOLIA 
 
Ens informen sobre l’evolució, dificultats i problemàtiques plantejades. Es pot recollir 
l’última trucada. Els colors no es distingeixen prou bé encara i confonen.  
 
S’ha estat provant la desconnexió de la telefonia dels equips per saber si augmenta la 
potència de les maquines. S’està analitzant la situació. El so no està bé equalitzat, 
distorsiona i s’escolta molt baix. Si els problemes persisteixen no es descarta tornar al 
sistema anterior.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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