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PERSONAL LABORAL INTERIOR 
REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB 

REPRESENTANTS DEL DEPARTAMENT 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la darrera reunió del Comitè Intercentres de 
Personal Laboral del Departament d’Interior amb representants del Departament 
celebrada el 17.04.2018 que va tenir com a únic punt de l’ordre del dia la Campanya 
Forestal 2018. 
 
1.- Personal contractat 
 
A partir del 15 de maig d’enguany s’espera poder finalitzar els tràmits polítics i burocràtics 
per poder activar el procés de contractació del personal de la Campanya. Els 
representants del Departament ens lliuren una proposta de places molt similar a les de 
campanyes anteriors: 850 places amb contracte laboral (672 fixos discontinus -576 AOF i 
96 Guaites- i 178 temporals).  
 
Alguns dels aspectes més importants a tenir en compte aquesta Campanya 2018 son els 
següents: 
• La intenció és iniciar la Campanya abans que l’any passat. 
• Es volen establir tres dates diferents per dur a terme les contractacions. 
• S’obriran 6 places d’AOF al Parc de Pont de Suert que es nodriran de la redistribució 

de places en les diferents regions; s’intentarà no perjudicar a ningú. 
• Es creen places temporals d’EPAF a Tremp per al període d’estiu que es cobriran amb 

personal de la borsa; la intenció és crear una base fixa d’EPAF a Tremp encara que, 
per raons pressupostàries, no ha estat possible fer-ho aquest any. 

• L’Administració proposa fer entrar una hora i mitja abans al personal AOF un cop per 
setmana i durant el primer mes de contracte amb la finalitat de realitzar pràctiques als 
Parcs. També proposa que el col·lectiu AOF realitzi les vacances al final de la 
Campanya (per tenir les esquadres complertes el màxim possible) i que no estiguin 
subjectes als comunicats de risc. 

• En les jornades calendaritzades de 1.633 h/any els dies de premi restaran 7h de la 
jornada anual, independentment de la jornada que tingui el/la treballador/a. 
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2.- Formació. 
 
Els representants de l’Administració ens lliuren una proposta formativa pels diferents 
col·lectius que integren la Campanya Forestal de 2018. Encara no hi ha data per la 
incorporació dels efectius, però la formació quedarà supeditada al nombre de 
treballadors/es que finalment es contractin i es centrarà principalment en la seguretat i les 
tasques pròpies dels llocs de treball. Hi ha el compromís de l’Escola de fer la formació a 
les diferents regions de contractació; una reivindicació històrica de CCOO. 
 
Els cursos es concretaran en 4 jornades de 6 hores cadascuna per al personal de nova 
incorporació i a un reciclatge o repàs de funcions per aquells/es treballadors/es ja 
contractats/des en campanyes anteriors. 
 
CCOO sol·licitem al representant de l’Escola que valori la possibilitat de crear un curs 
formatiu global que possibiliti que la formació rebuda pugui ser convalidada com a mòdul 
formatiu homologat a nivell europeu. Així mateix, CCOO denunciem la nul·la formació que 
han rebut fins ara el conjunt de personal laboral del Departament. Sol·licitem que es 
realitzi una formació global amb un període formatiu de 5-10 anys que comporti una 
formació efectiva meritable en el seu conjunt. 
 
 
3.- Tècnics Operadors de Control del CECAT (Barcelona i Reus). 
 
En breu es publicarà una convocatòria per ampliar la borsa d’aquest col·lectiu en 10 
persones a Barcelona i 10 a Reus. El període de presentació de sol·licituds finalitzarà 
als 7 dies naturals a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. 
 
Ens informen que, entre els anys 2017 i 2018, han sortit de les borses un total de 335 
persones. 
 
4.- EPAF i AOF. 
 
Ens informen de la intenció d’anar substituint les places d’AOF d’una manera progressiva 
per places d’EPAF. CCOO considerem que això és només una declaració d’intencions ja 
que sense suport polític no té cap recorregut. Així mateix, CCOO recordem al 
representant del Cos de Bombers que el col·lectiu AOF hauria de pertànyer al grup D i no 
a l’E per tal que puguin donar un veritable suport al Cos. 
 
5.- Guaites. 
 
Es proposa realitzar una reunió al més aviat possible per tal de fer un seguiment de la 
campanya passada i determinar si cal prendre mesures correctores per optimitzar els 
recursos existents. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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