
 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!    @CATAC_IAC 

  1 

 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES MES DE JULIOL 
 
A 1 de juliol de 2020 es reuneix el Comitè Intercentres per tractar els punts següents: 
 

CAMPANYA FORESTAL  2020 

 
Calendari personal EPAF: 
La part operativa de la DGPEIS comenta que està preparant un document sobre els calendaris del 
personal  EPAF concretament. En aquest document es vol normalitzar els canvis de dies de treball (des 
de RRHH ens diuen que realment el personal laboral no fa guàrdies), permutes, en quines situacions es 
poden autoritzar permisos, etc. Des de la part social es sol·licita que primer es faci arribar el document.  
IAC-CATAC demana concretament a la part operativa que es pugui treballar aquest document de 
manera bilateral amb la part social i que per la propera reunió del Comitè Intercentres es pugui signar 
un acord, la part operativa està d’acord se’ns diu que ens podem ficar en contacte quan vulguem i 
treballar conjuntament.      
El president del Comitè Intercentres pregunta si la part operativa obligarà a fer hores extres als EPAF 
com se està dient en diferents àmbits. La resposta és que ho consultaran amb assessoria jurídica i si la 
resposta és afirmativa ho aplicaran, però que no troben sentit a que si un treballador està en un foc 
plegui perquè no vol fer hores extres.  
 
Si l’administració vol que els treballadors tinguin l’obligació d’allargar la jornada laboral hauria de 
negociar amb la part social un complement específic acord amb aquests requisits. 
 

PAGAMENT DELS FESTIU EN CAMPANYA FORESTAL 

 
Es demana que es faci el pagament de les festes locals per cada treballador. Des de RRHH se’ns fa saber 
que és el que pertoca, però que el sistema informàtic només reconeix com a festiu les festes de les 
capitals de província. Es veu que va ser una decisió de fa molt de temps i no saben perquè es va fer així.  
Per canviar això ho han de fer a través dels informàtics que han de modificar el programa. Ho han 
demanat i treballaran  per canviar-ho i que en el sistema surtin totes les dos festes locals que correspon 
a cada municipi. 
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REALITZACIÓ D’HORES EXTRES 

 
S’exposa a la reunió el problema que hi ha amb les cobertures d’algunes sales, es demana que es valori 
la possibilitat d’incrementar les 80 hores extres i que el personal de campanya també pugui cobrar-les. 
Es demana que es faci una comunicació al Secretari General perquè el personal contractat per 
campanya forestal també pugui cobrar les hores extraordinàries, d’aquesta manera es podrà garantir 
una millor cobertura i que no es produeixi una discriminació entre personal fix o indefinit i el temporal. 
El Subdirector General de RRHH informa que ho plantejaran a la Secretaria General. 
 

PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONTRACTACIÓ CF2020 

 
Primer de tot tota la part social fan saber la disconformitat de com s’ha fet aquest procés. La IAC-CATAC 
vol deixar en acta que no li dona suport. No s'entén que no s’hagi demanat  participar en la selecció a la 
part social. Es pregunta perquè no es van enviar els currículums. El Sub-director General de RRHH 
informa que no es podien enviar perquè estaven en uns correus on s’ha d’accedir amb contrasenya. El 
que faran és donar la contrasenya a dos representants del Comitè perquè puguin mirar aquests 
currículums si així ho consideren oportú.  
 
Es demana des de la part social que la finalització dels contractes del personal que han sigut contractats 
amb aquest procés extraordinari sigui com a MÀXIM la data final de la campanya forestal. en aquest cas 
fins el 30 de novembre del 2020. Així s’acorda amb l’administració. 
 
La IAC-CATAC exigeix que als treballadors que els fan treballar per la nit de Sant Joan se’ls ha de 
compensar d’alguna manera. De RRHH informen que han de cobrar el plus de nocturnitat d’aquell dia. 
Es important que s’informi als diferents RRHH de cada Regió dels treballadors que van treballar aquella 
nit perquè s'afegeixi aquest plus en la propera nòmina.  
 

DOCUMENT PUBLICAT SOBRE LES COBERTURES DE TEOC 

 
La part social sol·licita a la DGOE tot un seguit d’aclariments sobre el document publicat. Hi ha temes 
com qui forma part dels mínims de les sales, quan s’han de cobrir, com, qui ha de fer la crida, etc, que 
no queden clars. Es demana que abans de publicar un document es parli amb la part social per treballar-
ho conjuntament. s’acorda que es revisarà el document. 
 
En aquest document hi ha una part que parla sobre el PT on especifica que tots els TEOCS estan 
capacitats per anar a un PT. La part social discrepa, considerem que han de ser TEOCS amb experiència i 
amb una formació adequada. 
En aquest punt la IAC-CATAC remarca que el Decret de guàrdia 276/2016 exposa que el personal tècnic 
adscrit al cos d bombers també pot fer la funció d’assessorament i no entenem com en les darreres 
convocatòries dins l’àmbit de suport a la guàrdia no s’ha tingut en compte al personal laboral.  Ja que, 
en aquest sentit, es podria crear una habilitació de PT i CCB dins l’àmbit de suport a la guàrdia. 
L’administració diu que aquesta proposta no la pot valorar la DGOE perquè és un assumpte de RRHH, ja 
que els laborals anem per un altre cantó que els bombers perquè tenim uns sistemes contractuals 
diferents.  
 
La IAC-CATAC fa saber que farà un escrit a RRHH demanant un aclariment sobre aquest tema. 
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La part social finalitza aquest punt exigint una millor formació per al personal que hagi d’anar a un PT i 
que fins i tot es facin les avaluacions de riscos que corresponguin. 
 

CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL EOLIA 

 
La part social demana informació de quina és la situació d’aquests contractes i que si s’han de 
regularitzar es facin bé, ofertant-los a tots els treballadors i que després es puguin fer  les cobertures de 
manera correcta. De RRHH se’ns comunica que han demanat tota la documentació per estudiar aquests 
contractes per mirar la millor manera de fer-ho. Ens mantindran informats. 
 

CÀMARES DE VIGILÀNCIA 

 
La part social torna a demanar informació sobre el projecte “Sentinella”. En aquest moments de la 
reunió el Sub-director General de RRHH no hi és ha hagut de marxar i se’ns fa saber que se li passarà 
aquesta informació perquè se’ns faci arribar aquest informe. 
 

GUAITES 

 
Es pregunta a l’Administració sobre com està el tema de les indemnitzacions, de RRHH ens diuen que les 
indemnitzacions es cobraran per transferència bancària perquè ja no estan en nòmina. Estan preparant 
les cartes per fer-les arribar, però es disculpen per la tardança ja que en aquests moments tenen molt 
volum de feina i la situació per treballar no és la ideal. També se’ns fa saber que a dia d’aquesta reunió, 
Economia ha donat l’ordre pel cobrament de les indemnitzacions del personal temporal. 
 

PLUS  DE ROTACIÓ DE TORN  

 
La IAC-CATAC sol·licita a l’administració que els treballadors amb contractes de 6 mesos o superior i 
jornades de treball de 12 hores puguin sol·licitar el cobrament del plus de rotació de torns nivell B on 
s’especifica que el poden cobrar els treballadors que treballin a torns i diumenges i festius o nits. En 
aquest cas no fan nits però si diumenges i festius. Considerem que el fet de treballar 12 hores seguides 
ja compleixen el requisit de treballar en diferents horaris. En aquest cas és com si estiguessin fent un 
torn de matí i un de tarda però continuat. A més a més aquest fet provoca que es produeixin grans 
desigualtats entre treballadors i el fet que molts d’ells no puguin fer festa en dies festius per la 
important pèrdua econòmica que això comporta. Es un fet extraordinari donat que mai s’havien fet 
aquest tipus de contractes i considerem que s’hauria de valorar seriosament. Per part de l’Administració 
se’ns va dir que ho valorarien i donarien una resposta.  

 

 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

mailto:interior@catac.cat

