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Secció Sindical d’Interior  
 

PERSONAL LABORAL:  
Reunió del Comitè Intercentres amb l’administració 

31/07/2019 
 

A 31 de juliol de 2019 la IAC-CATAC hem participat en la reunió del Comitè Intercentres del 
Departament d’Interior amb el subdirector general d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS, 
el cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers de la mateixa DGPEIS, la responsable de Coordinació 
i Interlocució Sindical de la Direcció de Serveis del Departament i altres representants de 
l’administració. 

1. Denegació d’hores sindicals! 

En relació a l’incident que ha passat a la regió de Lleida on s'han anul·lat unes hores sindicals per 
no poder cobrir la sala de control: 

• De la part de l’administració la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical deixa molt 
clar que les hores sindicals no es poden denegar sota cap concepte excepte si hi ha activat 
un M2.  

• La part social exposem els nostres dubtes en què ni tan sols amb un M2 es poden denegar 
les hores sindicals, però que si passés ja es farien les denúncies pertinents. 
 

2. Campanya Forestal: No pot ser que a finals de juliol no estiguin TOTS els calendaris 
signats! 

La part social deixem clar que no pot ser que a finals de juliol encara 
no estiguin tots els calendaris del personal laboral signats. Com 
sempre la part operativa i l’administració ens donen la raó però no 
veiem realment cap iniciativa de canvi, per això proposem negociar 
un document on quedin recollits uns acords estàndards de 
calendarització per les futures campanyes forestals: horaris, 
mínims, canvis de guàrdia, cobertures, permisos, etc. 

La part operativa, representada pel Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, està d’acord, el 
problema està en què ja veurem si ho faran perquè sempre estan d’acord però mai acaben aportan 
cap document per escrit. 
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Recordem que ja hi ha documentació signada d’anteriors etapes amb diferents directors generals. La 
part operativa proposa al president i a la secretària del Comité Intercentres que li facin arribar aquesta 
documentació per tenir un punt de partida. Per desgràcia segurament haurem de ser nosaltres qui 
fem aquest document perquè no hi hagi excuses per iniciar una negociació sèria i de veritat. Està clar 
que fa falta un punt de partida i si no ens el donen l’haurem d’anar a buscar! 

Sobre els mínims a les sales de control el Cap de la Divisió de la Sala Central respon que el personal 
contractat a torn (dia i nit) sí que compta com a mínims, però la resta de personal contractat per la 
campanya forestal no compta per a mínims. S’acorda que el mínim del personal de campanya 
forestal sigui un operador. 

Finalment se signa el calendari dels TEOCS de campanya, a 31 de juliol!!!. El calendari dels EPAF no 
se signa perquè la part operativa proposa fer dia sí i dia no, amb la qual cosa la part social ens neguem 
a signar-ho. 

3. Formació 

Des del Comité Intercentres reclamem a 
l’administració una formació millor i més 
específica segons el col·lectiu, en particular 
pels col·lectius de TEOCS i conductors que no 
van poder fer ni les pràctiques perquè no va 
aparèixer cap formador. 

Se'ns informa que el Cap de la Unitat de Formació els ha fet arribar un informe on es detalla que: a) 
per aquesta campanya forestal han passat per l’ISPC 719 persones amb 15 perfils diferents de 
contractació, dels quals un 62 % eren AOF; b) s’ha dividit la formació en 6 blocs dels quals els 2 primers 
eren comuns per tothom i la resta especial per a cada col·lectiu; c) La formació ha sigut de 24 hores 
pel personal nou i de 6 hores pel personal amb experiència.  

Insistim que s’ha de millorar la formació, que ha de ser més específica i demanem poder participar 
en l’elaboració dels continguts de la formació. Com sempre haurem d’esperar... 

4. Què passa amb la roba del personal de campanya? 

El Comité Intercentres també vam fer una queixa referent a la roba que ha rebut el personal de 
campanya.  

 No pot ser que hagi personal TEOC amb roba de AOF, que no hi hagi material per al personal, 
i que els cascs dels AOF arribin desmontats!!!  

En aquest punt insistim que l’administració ha de ser més seriosa i ens responen que això depèn 
del cap de la Subdirecció General Tècnica i que com no està present a la reunió no ens poden donar 
resposta. Pilotes fora!!!.  

Demanem que hi hagi un protocol de recollida i triatge clar del material. Ens informen que de moment 
l’empresa que s’encarrega de la recollida i tractament del material continuarà sent el CIRE. 
L’administració entén les nostres queixes i també creu que s’ha de buscar una mena de protocol per 
ser més eficients en el material. També confirma que ja hi ha unes licitacions de material en marxa. 
Novament haurem d’esperar…. 
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5. On és l’informe sobre les torres de guaita? 

La part social preguntem sobre l’informe que Forestal Catalana havia de fer sobre les torres de guaita. 
En l’anterior reunió se’ns va dir que ja estava fet i que ens el donarien. Ara resulta que no està tot 
fet, que encara queden torres de guaita per revisar i que calculen que estarà acabat a l’octubre i les 
reparacions acabaran al desembre. Cal ser més seriós!!! 

6. Cobrament d’hores extres del personal laboral: només per activació d’un M2? 

El subdirector general d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS informa que totes les hores  
extres del personal laboral produïdes i futures durant l’activació d’un M2, es pagaran a qui les 
vulgui cobrar. Qui no les vulgui cobrar les podrà compensar. 

IAC-CATAC preguntem: perquè el personal laboral de 
campanya no poden cobrar les hores extres? Des de 
l’administració se’ns diu que hi ha una Disposició 
transitòria en els pressupostos que ho impedeix. Ara  bé, 
com que els pressupostos del 2017 estan prorrogats i no 
hem sabut veure aquesta disposició -si realment 
existeix-, demanem ens l’enviin. L’administració 
accedeix a enviar-nos-la. Estem a l’espera... 

També exposem el nostre desacord amb el criteri de la Sala Central de Bombers de no deixar fer 
hores extres de manera excepcional al personal de mitja jornada: 
 

➢ En diuen que segons l’EBEP aquest col.lectiu tenen prohibit fer hores extres.  
➢ IAC-CATAC exposem que no estem d’acord amb el criteri que segueix l’administració ja que 

l’EBEP contempla excepcions com és el cas de “prevenir o reparar sinistres o altres danys 
extraordinaris o urgents”.  

➢ Si deixar una sala amb mínims o sense ningú amb el risc que això comporta per poder donar 
solució als sinistres, no és urgent, ja no entenem res! 

➢ Per demostrar aquesta disconformitat mostrem una ordre judicial que insta a l’administració 
a pagar unes hores extres realitzades per un TEOC amb contracte de mitja jornada, i 
preguntem que si és il·legal fer hores extres com és que un jutge ho permet. La resposta de 
l’administració va ser que si un jutge determina que s’han de pagar les hores se pagaran, 
però que és el criteri del jutge, i que l’interventor no signarà mai unes hores extres perquè 
segons l’administració és anar en contra de l’EBEP.  

 

És a dir, per desgràcia tenim una administració que no negocia res, que té els seus criteris i si no estàs 
content/a ves als jutjats que encara no estan prou saturats... 

La part social també informem de que hi ha AOFs que si compensen ara totes les hores que tenen 
pendents a principis d’agost plegaran!!!. Pregunta si hi ha intenció d’allargar contractes, i la resposta 
del subdirector general d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS és que NO. Preguntem si els 
AOF podran compensar les hores deixant l’esquadra a 1. La resposta del Cap de la Divisió de la Sala 
Central de Bombers va ser que de moment NO. Que només es podrà deixar el torn forestal sota 
mínims si hi ha un episodi de moltes pluges i el Cap de la Subdirecció General Operativa fa una 
instrucció donant permís per agafar compensació i deixar els parcs amb personal AOF sota mínims. 
Recordem que el fet de demanar compensació de les hores extres ha de ser voluntari, i se’ns 
confirma que és aixì i que en cap cas es pot obligar a un treballador/a a no venir a treballar i agafar-
se compensació.  
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7. Cobertures a les Sales de Control: 

IAC-CATAC preguntem al Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers pels greus problemes 
constants de cobertures de les Sales de Control, i si creu que les cobertures de les sales durant 
aquesta campanya han estat correctes. La resposta va ser contundentment NO. Demanem si hi ha 
intenció de buscar alguna solució i se’ns diu que s’està mirant de trobar alguna fórmula com fer unes 
hores complementàries. Haurem d’esperar.... 

Recordem que quan un TEOC, conductor, AOF, o qualsevol personal laboral, allarga la guàrdia o es 
passa tota la nit en un foc, ho fa de manera voluntària, que no té cap obligació, i que el dia que diguin 
prou tindrem un problema. Com  que la part operativa ens diu que n’és conscient proposem crear 
algun complement econòmic per compensar aquesta voluntarietat, però se’ns diu que s’hauria de 
fer a través del conveni.... Vaja, res! 

8. PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació) 

Se’ns comunica que en relació al PESCO tot segueix igual: 
- Al setembre hi ha previst que es constitueixi l’òrgan tècnic que ha de resoldre el concurs de 

canvi de destinació (convocatòria núm LINT/001/19) i que no ens poden donar informació 
perquè serà aquest òrgan tècnic qui ha de vetllar pel procés. 

- Un cop resolt el concurs de trasllats es publicaran les convocatòries dels processos selectius 
de les places PESCO de personal laboral de l’Acord GOV/156/2018. 

 

9. Torn obert de preguntes: 
 

• Convocatòria d’ATRI per cobrir 5 places de TEOC: Sobre la convocatòria apareguda a l’ATRI 
per cobrir 5 places de TEOC se’ns diu que és un procés extraordinari però que aquestes 
persones no entraran dins les borses. El tribunal de selecció en un principi estarà format pel 
Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, els Caps de les Unitats de les Sales de Control 
afectades i un representant sindical. 
 

• Convocatòries d’ampliació de borses: Se’ns diu que es faran convocatòries de totes les 
borses. Demanem poder participar en l’elaboració del procés de la convocatòria però el 
subdirector general d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS ens respon que no 
correspon ni a ell ni al seu departament, que fins ara s’havia fet així però que en el decret que 
marca les seves obligacions no hi ha la de fer les convocatòries de les borses. Preguntem qui 
és la persona responsable de fer-ho per poder parlar amb ella, però la increïble resposta que 
ens dona és que ell no ho sap, que ell no té perquè saber les obligacions dels altres 
departaments. Increïble, haurem de fer d’investigadors!!! En definitiva no hem aclarit res, 
però hem volgut deixar clar que no demanem participar en la gestió de les borses sino poder 
participar en l’elaboració del contingut del procés de convocatòria de les borses.  

interior@catac.cat 
laborals@catac.cat 


