
 

Secció Sindical del Departament d’Interior 
 
 

INFORMA 
  
20.06.2018   71/2018 

 
Via Laietana 16, 7t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

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 12.06.2018 i que es va centrar 
en els calendaris i altres aspectes de la Campanya Forestal. 
 
 
1.- AOFs 
 
Es demana que alguns conceptes necessaris per l’elaboració del calendari no constin en el document de 
criteris a fi i efecte de no complicar ni repetir articles del conveni. En el cas de redactar-ho, demanen que es 
faci en la seva totalitat, evitant una redacció partidista de l’articulat del conveni. En el calendari, s’inclou un 
període de 4/5 setmanes per tal d’efectuar les pràctiques necessàries pel correcte desenvolupament de la 
feina a realitzar. Les pràctiques es faran en dimecres i s’avançarà una hora i mitja l’entrada de les 
esquadres per poder realitzar-les i no interrompre l’horari propi de la campanya forestal. Aquest horari de 
practiques anirà calendaritzat per a tots els treballadors. Les hores de pràctiques es descomptaran del total 
de les hores contractades. 
 
2.- TEOC 
 
Tot igual que l’any passat, excepte a la Regió de Lleida que han decidit implantar un horari nou per cobrir 
millor el punt de trànsit. Aquest horari pot comportar un problema que conculqui la circular de la Direcció 
General relativa a la nit de Sant Joan (s’ho miraran). 
 
3.- GRAF 
 
Es demana poder canviar l’horari del personal GRAF per poder realitzar el treball propi de la cloenda de la 
campanya forestal. L’horari es modificaria entre els mesos d’octubre a desembre passant a horari 
administratiu de 5h de dilluns a divendres. El comitè vol saber les raons del canvi i l’interès dels propis 
treballadors en la seva realització.  
 
4.- PREMSA 
 
Es demana una modificació de l’horari, iniciant la jornada mitja hora abans i acabant mitja hora abans. 
 
5.- EPAF 
 
Faran jornada laboral de 10 hores. El personal de nova incorporació de Tremp també farà aquesta jornada 
laboral. 
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6.- OPERADORS DE VOL 
 
S’han cobert 3 de les 5 places convocades. Es farà un contracte més llarg a les persones contractades per 
aconseguir un horari que cobreixi tota la campanya forestal. S’ha pensat un horari que amb tres persones 
possibilitarà cobrir dos posicions els caps de setmana durant els mesos de juliol i agost. Sembla que els 
treballadors accepten aquest horari. 
 
7.- EOLIA 
 
El Sr. Bosch es va comprometre a portar al comitè les conclusions d’una reunió feta entre la Direcció 
General i l’empresa contractada per la realització del projecte Eòlia. L’Operativa de Bombers no te massa 
clar que tot el que s’ha demanat pugui acabar funcionant amb les condicions mínimes exigibles pel 
departament d’Emergències. Reconeix que hi ha un problema de “robustesa” del projecte (falla massa 
sovint). Marca l’any 2019 com a any d’arrancada del projecte. 
 
8.- ROBA DE TREBALL 
 
Es demana que tot el personal contractat tingui la roba de treball que marca la normativa. Hi ha diferents 
col·lectius que no tenen la roba apropiada, la tenen canviada o els hi fan utilitzar la que tinguin de bomber 
voluntari. Demanem que la roba de treball sigui la pactada en els comitès de salut laboral. Aquest problema 
també s’ha detectat en el personal de plantilla EPAF. Es demana el mateix criteri, que no és altre que el 
regulat per la mateixa empresa. 
 
9.- GUAITES 
 
Hi ha unes 30 torres vacants. Es pacta per aquest any que atesa la proximitat de la campanya es faci una 
mena de “concurs de trasllats” abans d’ofertar les torres al personal que forma part de la borsa de guaita. 
Aquesta excepcionalitat és per aquest cas puntual i únicament per aquest any. També es demana que es 
faci un repàs de les mancances de cada torre per poder nodrir-les de les condicions bàsiques d’un lloc de 
treball. 
 
10.- NOVES CONTRACTACIONS LABORALS “ERA” 
 
La Direcció General té problemes per garantir el correcte funcionament del punts ERA. El personal assignat 
a aquestes tasques, principalment personal de segona activitat, no pot garantir, a criteri de la D.G., les 
necessitats temporals bàsiques d’aquests centres. Per pal·liar aquestes mancances han decidit (sense dir 
res a aquest Comitè) realitzar la contractació de tres persones amb contracte laboral. No son places de 
plantilla. Formen part del dispositiu de Campanya Forestal amb durada de 6 mesos. 
 
11.- TORN OBERT 
 
Es recorda a la D.G. que la realització voluntària d’un curs no implica l’ampliació de dites tasques al 
col·lectiu. Es refereix al curs de maquinària pesada realitzat voluntàriament per alguns EPAF. No és una 
tasca d’obligat compliment pel col·lectiu de EPAF que alguns dels seus membres hagin volgut realitzar de 
manera voluntària un curs de funcions alienes al seu lloc de treball. El mateix passa amb el personal 
conductor de magatzem amb la neteja de "masqueres" i d’equips d’aire. No son tasques pròpies del 
col·lectiu i la seva realització ha quedat diàfanament clara que es voluntària.  
 
Es demana saber com està la negociació del contracte de relleu mes enllà de l’any 2021. 
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