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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 23.05.2018. 
 
 
1.- AOFs 
 
Respecte a les crides ens informen que l’actual procés de crida és molt farragós i s’està 
mirant de trobar un sistema telemàtic més eficient que l’actual. La idea és eliminar el 
paper. S’intentarà fer alhora la signatura del contracte i el lliurament de roba.  Hi ha 5 
persones afectades que els han passat a la borsa perquè vinguin a triar plaça. Aquest 
personal desplaçat estarà situat en els primers llocs de la borsa. És personal contractat de 
l’any passat amb poca antiguitat (2016-1, 2017-4; Olot Cabanelles-1, Mora d’Ebre-2, 
Amposta-1 i Badalona-1). 
 
Ens han donat dues dates estimades per a la incorporació del personal de campanya: la 
primera incorporació serà el 4 de juny i la segona  el 18 de juny. No ens han garantit que 
aquestes dates siguin definitives. Amposta, Mora d’Ebre i Tortosa - 18.  Pont de Suert - 
hores d’ara no hi ha data. 
 
 
2.- Vacances de campanya 
 
Perquè es considerin vacances s’han de lliurar tres guàrdies seguides. CCOO ja vam 
proposar en la campanya passada que els dies de lliurament de guàrdia no estiguessin 
subjectes a parts de risc o  altres condicionants com el personal d’altres parcs, perquè no 
serià possible el seu acompliment. Sembla ser que aquesta campanya s’imposa el sentit 
comú i les vacances seran com l’any passat, és a dir, en vuit períodes per triar sense els 
condicionants de l’any passat. Els únics  condicionants seran el parc i el torn. Tampoc en 
aquest tema ens han donat una resposta definitiva. Recordeu que en la passada nota 
informativa ens van fer el plantejament de fer les vacances al final de campanya cosa que 
no tenia gaire sentit. 
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Els mínims de personal estan reflectits en el document marc de campanya. 
 
En la campanya d’enguany no es comprometen a pagar les hores extres, això vol dir que 
no les pensen pagar si no és per alguna raó excepcional. Així que s’aconsella de gaudir-
les l’abans possible dins del període de contractació. 
 
 
3.- Guaites 
 
Ens informen que la crida dels guaites ja s’ha fet fa dos divendres. Amb el full de crida 
s’ha adjuntat un full de material per fer la previsió de roba si més no per la campanya del 
2019 cas de no haver material al magatzem.  
 
S’ha d’actualitzar l’inventari de material de les torres de guaita i corregir les mancances. 
 
Atès que la persona responsable de l’administració que porta el tema dels guaites està de 
baixa, no s’ha pogut tractar tota la temàtica d’interès sobre el col·lectiu. El 18 de juny es 
preveu la incorporació. 
 
Respecte als diversos col·lectius de campanya encara no està clar quina uniformitat 
portaran. 
 
4.- Operadors de Campanya 
 
Del 15 de maig al 23 de juny es faran els calendaris ofertes etc. La previsió d’incorporació 
és sobre el 4 de juny. 
 
TEOC: El contracte de campanya es considera millora de contracte, que així consta en 
l’annex corresponent i es pot renunciar excepcionalment al contracte actual i agafar el de 
campanya. Respecte a la formació d’aquest col·lectiu està garantida però les dates de la 
seva realització encara no estan concretades. 
 
Afectació dels Jocs del Mediterrani sobre el col·lectiu d’operadors: L’afectació serà de dos 
contractes fora de campanya de 10 dies, del 22 de juny a l’1 de juliol, amb horari de 8h a 
20h, es a dir 12h amb dies alterns. 
 
En la sala del CECAT es posarà un operador fix. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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