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COMITÈ INTERCENTRES 

El passat 27 d’abril va tenir lloc la reunió del Comitè Intercentres i només començar es denuncia perquè 

els EPAF que fins ara estaven fent guàrdies d’imaginària s’incorporin als parcs i a més a més hagin de 

començar les noves contractacions el 1 de maig, que com poden fer anar als treballadors sense contracte 

a buscar la roba a Martorell i encara menys quan encara estem en estat d’alarma i està prohibit desplaçar-

se o s’haurien de reduir al màxim. A més a més no se’ls ha donat cap documentació acreditativa per poder 

fer aquest desplaçament. En aquest punt RRHH informa que faran arribar una autorització als treballadors 

i que si algun agent policial els atura que es fiquin en contacte amb RRHH. El Sub-director General de 

RRHH afirma que anar a buscar la roba és una de les causes justificades de força major. 

La qüestió és si durant el desplaçament per anar a buscar la roba el treballador pateix un accident i 

no es pot incorporar el dia que comença el contracte, si l’administració mantindrà aquest contracte.   

Ens preguntem quina pressa hi havia i si no es podia haver fet l’entrega el primer dia de contracte o com 

mal menor, per exemple, des dels magatzems de les regions, per almenys, no fer desplaçaments tan llargs. 

La part operativa informa que els calendaris inicials amb els que se treballa, però no definitius serien 

aproximadament: 

- el dia 30 de maig els nous treballadors signaran els contractes i els que estan contractats i han estat 

d’imaginària se’ls informaria sobre el nou PAGI i se’ls hi donarà documentació perquè se la 

mirin. 

- del 1 al 3 de maig els  EPAF contractats ara, farien una formació online amb un test final del 

formulari de GOOGLE. 

- el dia 4 de maig, tots farien una formació online de PRL de 4 hores. 

- En les guàrdies programades del 5 al 9 de maig es farà un acompanyament amb pràctiques amb 

personal GRAF. 

Per tan, es demostra que realment fins el dia 5 de maig, que és quan comencen a fer les guàrdies efectives 

al parc, no fa falta tenir la roba.  

ABRIL 2020 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

SECCIÓ SINDICAL D’INTERIOR 

www.catac.cat   sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 

        
 

http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/


 

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

  2 

 

 

La IAC-CATAC utilitza el torn de paraula per  denunciar també aquest despropòsit, i tornem a incidir que 

cada any estem igual amb l’inici de la campanya forestal i remarquem un altre cop que si la part operativa 

ens tingués més en compte per elaborar els calendaris i totes les accions per elaborar la planificació de la 

campanya forestal que tenen que veure amb els laborals, moltes d’aquestes situacions les podríem evitar o 

si més no millorar. Que l’any passat ja es va quedar així amb l’anterior Cap de la Divisió de la Sala 

Central de Bombers. Però no sabem perquè hi ha una falta de coordinació i d’informació bestial. 

Tot seguit, RRHH vol fer un aclariment informant que, donada la impossibilitat de convocar reunió amb 

el Comitè Intercentres, en tot moment es va enviar tota la informació dels passos que s’estaven fent 

referent als EPAF, a través de correu electrònic, al president del comitè Intercentres. I que la comunicació 

ha sigut constant. 

La IAC-CATAC desconeix moltes vegades com han sigut les negociacions entre la part social i 

l’administració al ser aquesta, en moltes ocasions, amb correus electrònics. 

Continuant amb el tema EPAF, preguntem perquè hi ha 5 places que començaran a treballar el 1 de juny i 

no pas el 1 de maig com la majoria de contractes. No és normal. 

La resposta que donen RRHH és que aquests treballadors estan fent el relleu d’unes jubilacions parcials. 

Perquè els treballadors puguin fer aquesta jubilació fa falta garantir que quedi coberta. Si els treballadors 

que ara estan fent de rellevistes deixen la plaça, la seguretat social no podia garantir que les noves 

incorporacions per cobrir aquestes jubilacions estiguessin donades d’alta el 1 de maig, per tant, hi havia el 

risc que els treballadors no cobressin la part que ha de pagar la seguretat social i per evitar aquest fet, 

RRHH va decidir que aquestes 5 persones comencessin més tard perquè puguin fer campanya forestal i 

així garantir que les jubilacions parcials quedin cobertes. RRHH comenta que alguna cosa semblant ha 

passat amb un TEOC de la sala central que es volia jubilar anticipadament però li han recomanat que 

esperi a que acabi l’estat d’alarma perquè es podia trobar amb que no cobrés aquest mes la part que li 

correspon a la seguretat social perquè aquesta està molt saturada i pot ser els tràmits no estarien fets. 

RRHH comunica que en el moment de fer la proposta com no es podia reunir el grup de treball de borsa, 

es va donar tota la informació al president del Comitè Intercentres i aquest ho va acceptar.   

Demanem que com és que les places EPAF de Gandesa estaran assignades temporalment a Mora.  

La part operativa informa que el parc de Gandesa no reuneix les condicions òptimes per encabir els EPAF 

i per això s’ha acordat que fins que no estigui el parc de Gandesa en condicions les guàrdies dels EPAF es 

faran a Mora, i que aquest fet ja queda constància en el seu contracte igual que ha passat amb els parcs de 

Moià i Calaf.  

Així que preguntem perquè s’han amortitzat les places d’AOF de Mora i no pas les de Gandesa que eren 

les que en un principi havien d’estar afectades, i se’ns contesta que es va fer una consulta a la Regió per 

decidir quines places volia amortitzar i que des de la Regió es va decidir que fossin les de Mora. Per tant, 

fins que el parc de Gandesa no estigui en condicions, els EPAF faran la guàrdia a Mora i en comptes 

d’eliminar les places d’AOF de Gandesa seran les de Mora. I com que no saben com pot evolucionar tot 

no es respon a la qüestió de si els desplaçats podran ser els primers en poder tornar al seu parc quan 

estiguin, altre cop, les places d’AOF a Mora. 
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Un altre queixa que es fa constar es referent al document publicat sobre planificació i organització dels 

EPAF, on queda reflectit que hauran de fer una quinzena de vacances en els 4 mesos d’estiu, la part social 

dubta que es pugui fer. També és fa una queixa de com s’ha elaborat el calendari i la distribució de la 

jornada laboral, sense arribar a un acord amb el Comitè Intercentres. Només s’ha acceptat la carència de 

treball per part de l’administració. 

Més del mateix, un exemple més de la falta de col·laboració amb la part social. 

En la reunió de març de 2019 (Acta número 3), el Sub-director General Operatiu va parlar d’un nou 

model en la campanya forestal més proactiu i no reactiu i on el Sub-director General d’Administració i 

Recursos Humans va comentar que el nou model vol potenciar la categoria del col·lectiu EPAF. El 

president del Comitè Intercentres va preguntar si això suposaria una modificació de les funcions que fins 

ara té el col·lectiu d’EPAF i la cap del Servei de Recursos Humans de la DGPEIS va dir que la proposta 

era crear un grup de treball per tal de negociar les funcions i el calendari d’aquest col·lectiu. 

Realment s’ha negociat això? Pensem que NO !! 

Guaites 

La resposta del Subdirector General de RRHH, a la pregunta de IAC- CATAC de com queda la situació 

del guaites, és que segons l’acord de govern, aquest any no es farà la crida dels guaites, perquè amb la 

situació de confinament no es podia fer la recol·locació dels guaites fixos-discontinus a AOF, EPAF o 

conductors per la impossibilitat de poder fer les proves, i per tant, s’ha optat per dilatar-ho en el temps, 

fins que el desconfinament permeti poder realitzar les proves i la seva recol·locació. També comuniquen 

que ja s’ha fet una primera comunicació als guaites avisant que aquest any no es faria la crida a través de 

e-Notum i correu electrònic. La recol·locació passa per oferir primer amb un escrit  la possibilitat d’optar 

per la indemnització per acomiadament objectiu o per la recol·locació. Aquest fet segurament serà 

després d’estiu quan es puguin fer les proves físiques. Es demana des de la part social que al menys als 

interins que no s’han de recol·locar puguin cobrar la indemnització el més aviat possible. El subdirector 

General de RRHH informa que es pot parlar i intentar fer una primera carta per saber que decideix la gent 

i a posteriori fer un altra carta comunicant les dates de les proves per qui hagi decidit la recol·locació. 

Quedem a l’espera. 

Sobre com a quedat el tema de la instal·lació de càmeres i si s’ha tingut en compte algun tipus de 

formació o planificació, la part operativa informa que el dia 15 de maig comencen a instal·lar càmeres, 

però que aquestes càmeres no seran un mètode de detecció sinó de seguiment i no farà falta cap TEOC 

específic. És a dir entenem que només haurem de mirar alguna càmera si es confirma algun foc en aquella 

posició. El Cap de la Divisió de la Sala Central confirma que el funcionament de les càmeres serà a través 

d’un web on amb el ratolí de l’ordinador la podrem moure i que realment és molt senzill i no cal una 

formació molt específica. 

Es pregunta si s’ha pensat en que aquest seguiment també es pugui fer des dels Agents Rurals que serien 

els que a priori sembla que haurien de fer aquesta tasca i no carregar als TEOCS amb més feina.  

Hi ha silenci, no hi ha cap resposta. 
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PERSONAL MANTENIMENT DGT 

També es fa la consulta de si s’ha avançat amb el tema de la polivalència del personal de manteniment de 

la DGT. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que abans del confinament es va 

fer una reunió amb la part social on es va fer una proposta i la part social va fer una contraproposta però 

que es va quedar en que la part social faria una consulta als treballadors i donarien una resposta 

l’administració. Per culpa de la situació actual encara no s’ha pogut parlar amb els treballadors. Queda 

pendent. 

Ampliació de Borses 

La part social pregunta sobre quan es faran les actualitzacions de les borses de TEOC, des de RRHH 

informen que s’està acabant de fer però que no poden donar una data fixa. 

Per últim, es pregunta sobre l’ampliació de les borses. Des de RRHH s’informa que Convocatòries ja ha 

publicat les borses i ara faltarà poder fer les proves. La part social informa que si fa falta podem mirar de 

fer les proves telemàticament, ja que hi ha borses que fan falta cobrir urgentment. El Sub-director General 

d’Administració i Recursos Humans informa que de moment hi ha un volum de gent important apuntada i 

que es fa molt difícil ficar una data per poder fer les proves a tanta gent, per això que juntament amb la 

part operativa es va parlar de fer les proves telemàticament, tenint clar que hi ha proves com les físiques 

que no es podran fer. Per la part social s’està d’acord en estudiar-ho. Es parla també de l’opció de fer 

contractacions de manera excepcionals però que aquesta gent no entrin dins la borsa donat que no es 

podran fer les proves amb prou garanties. El que sí que es podria fer és que el temps prestat els hi 

comptés quan es pogués fer l’ampliació de borses de manera ordinària. La part social informa que si 

finalment no podem realitzar el procés d’ampliació de borses és un fet que haurem de tenir en compte. 

Tothom està d’acord entenent la situació d’excepcionalitat. 

IAC-CATAC proposa que si hi ha formació, que es complicada poder-ho fer a través de l’escola, els 

treballadors sobretot pel tema TEOC puguin fer la formació en les sales estant de guàrdia amb el suport 

d’un formador o un altre TEOC. No deixant aquest fet als companys que estan treballant de torn que 

segurament seran els mínims. El Cap de la Divisió de la Sala Central  informa que ara mateix l’escola no 

pot fer la part de pràctiques de manera presencial. Confirma que el que no faran es enviar algú a treballar 

a les sales sense cap formació, però el que pot passar és que algú que entri a treballar potser va fer la 

formació fa anys. Que aquest fet ho tenen molt present i que és una situació que s’ha d’intentar corregir. 

S’haurà de mirar de fer alguna mena de reciclatge. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió afirma 

que els formadors hi són, però que ara mateix qualsevol acció formativa presencial és impossible fins que 

no canviïn les condicions, per tant tampoc es podria fer a les sales amb un formador.  

La qüestió que haurem de plantejar en la següent reunió és que al començament de la trobada es va dir 

que entre el 5 al 9 de maig es faria un acompanyament amb pràctiques amb personal GRAF per les noves 

incorporacions de EPAF. Per tant, si els EPAF poden tenir una guàrdia amb acompanyament amb 

pràctiques, perquè la resta de laborals, no? 

Acabem demanant que aquest any en els calendaris de campanya quedi clar, si compten com a mínims, 

horaris, vacances, etc.  

L’administració es compromet a passar-ho aquesta setmana. 
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Finalment se’ns informa que es va fer la publicació de distribució de places sense dates. Ara les dates que 

estan en previsió són pel 15 de maig, tots amb període de 6 mesos: 

- 1 periodista 

- 3 conductors C 

- 7 conductors B 

- 4 Taller Radio 

- 4 Graf 

- 6 Manteniment Helicòpter 

Com que hi ha persones que estan en vàries borses i per poder quedar en suspensió de la borsa que no 

treballin, se’ls anirà cridant seguint l’ordre de categoria. 

 

Després sembla que s'incorporaran a finals de maig algun altre conductor i per 1 de juny alguns AOF, 

TEOCS i conductors C. 

De la part de convocatòries es demana que per poder avançar poder fer la crida per correu electrònic i si 

l’interessat respon donar-ho com a vàlid. El treballador que no respongui se’l trucarà. 

 

 

Volem acabar reclamant que els serveis essencials que porten des del primer dia de la 

pandèmia treballant no se’ls ha tingut en compte per part de l’Administració per poder 

cobrar el plus de Perillositat. Som serveis essencials tot l’any i davant una situació 

d’emergència sempre hi som, i per això també exigirem un Complement específic.   

 

Cuidem-nos!!! 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a 

través del mail interior@catac.cat Segueix informat 

seguint-nos a les xarxes. 
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