
 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

COMITÈ INTERCENTRES FEBRER 2021 

 

Situació Laboral de la cap de premsa de la DGPEIS 

 
La IAC-CATAC demana el compromís que un cop feta la renuncia de la cap de premsa de la DGPEIS, 
passarà a formar part del torn de treball del personal laboral de premsa. El sub-director General de 
RRHH confirma aquest fet i es compromet que quedi reflectit en l’acta.  
 

Aprovació Temari específics EPAF i Taller Ràdio 

 
La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que es va fer arribar al president del 
Comitè Intercentres els temaris específics per les categories d’EPAF i Taller-Ràdio i Direcció de Serveis 
està enfadat perquè estan esperant resposta del Comitè Intercentres. La IAC-CATAC no tenia 
coneixement de res. El president del Comitè informa que té la informació però que no ho ha passat a 
ningú perquè volen fer una reunió amb la part social del Comitè Intercentres i perquè no vol que hi hagi 
filtracions com a passat amb el tema calendaris. La IAC-CATAC informa que per part seva mai hagut cap 
filtració i demana a l'administració que tota la informació d'interès sindical es faci arribar a tots els 
sindicats i no només al president, ja que molta d'aquesta informació no ens arriba. El president (UGT) 
informa que es fa d'aquesta manera perquè així ho marca el reglament del comitè. La IAC-CATAC ho 
estudiarà i continuarà lluitant perquè la informació arribi en temps i forma a tots els sindicats per igual. 
Per part de l'administració s'urgeix a aprovar els temaris quan abans millor perquè els terminis legals 
s'estan acabant. Per part de la CATAC estem sorpresos que ara anem amb presses perquè aquesta 
oferta PESCO és des de 2017, i ara haurem d'anar amb presses? 
 

Aprovació calendaris laborals (TEOC, SCB, Caps de Sala) 

 
La part social pregunta si van rebre els últims correus que es van enviar demanat algun canvi en el 
redactat i després el correu que es feia ressò dels pensaments del col·lectiu i també es demanava més 
hores de relleu per compensar la falta de personal en les sales. El cap de la Divisió de la sala central 
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confirma que han vist els correus però que el document no es modifica, és el definitiu i que ja no hi ha 
més negociació. La part social fa saber que el document s'ha de proposar a votació per part de les 
treballadores i demanem una setmana per decidir si s'accepta o no. Es pregunta què passarà si després 
de sotmetre a votació la proposta definitiva de canvi de calendari el col·lectiu TEOC no l'aprova. La casa 
informa que imposaran igualment un canvi de calendari, però no diuen clar si serà la proposta inicial o la 
definitiva. També obren la via a que potser inicien una modificació substancial amb més canvis a banda 
del calendari. Ho justifiquen indicant que de la proposta inicial a la final han renunciat a molts aspectes 
que la casa volia imposar (nomes 1 TEOC de vacances a l'estiu i canvi de la carència de treball) donant 
per fet que el col·lectiu acceptarà. Preguntem si hi ha algun tipus de protocol Covid per a les sales a 
l'estiu, ja que serem més personal si no ens podem agafar GAs de dia. No hi ha resposta per part de la 
casa. 
 
També es deixa constància que la reunió amb els caps de control prèvia a la signatura del calendari ha 
generat neguit al col·lectiu, ja que es dona per fet l'aprovació del calendari abans de signar-lo amb la 
part social. 
 
La IAC-CATAC demana que consti en acta que pensem que aquest canvi de calendari no està prou 
justificat i que es fa perquè l'Administració no vol assumir que falta personal en les sales. El Cap de la 
Divisió de la sala central diu que això no és així que ja han intentat contractar els operadors però que de 
més amunt no ho han acceptat i ells no han pogut fer res. També respon que com va dir en la reunió del 
grup de treball, primer volen tancar el tema calendari i després continuar treballant amb la resta de 
reivindicacions. La IAC-CATAC informa que aquest és el problema que considerem que no s'ha fet bé que 
s'hauria d'haver fet un grup de treball per tractar tots els temes en conjunt, ja que un dimensionament 
correcte de les sales i la resta de reivindicacions també influeixen en el calendari. La IAC-CATAC demana 
al Cap de la Divisió de la sala central si es farà el grup de treball per parlar de la resta de reivindicacions 
tal i com es va comprometre. La resposta va ser que sí i que ell mateix ens dirà data i hora.  
 

Ampliació del temps de contractació personal de campanya forestal  (a les sales, AOF, TEMH...) 

 
La part social pregunta si hi haurà un increment de mesos en la contractació del personal de CF. La 
resposta és que no, no hi haurà un increment de la temporalitat però sí que està previst la contractació 
de 34 TEOC durant 6 mesos i que treballaran en el torn de dia i nit. La resta de la CF continuarà igual. 
 

Calendarització de la formació obligatòria, possibilitat de fer-la on-line 

 
La part social pregunta si haurà formació obligatòria en la calendarització i si aquesta podrà ser on-line. 
El cap de la Divisió de la sala central informa que el que es calendaritza no és la formació sinó reunions 
per parlar d'instruccions o circulars. Que el tema de la formació va a part i que hi ha 40 hores per fer 
formació. Confirmen que estan treballant amb el ISPC, per elaborar un curs per als TEOC de 18 hores. En 
aquest punt la part social demana que la resta d'hores fins les 40, és a dir 22 hores, es puguin 
compensar pel treballador si fa cursos que siguin d'interès pel seu lloc de treball. La resposta de 
l'administració és que sí però que caldrà mirar en cada cas quins cursos es poden considerar d’interès. 
S'acorda que quan el treballador vulgui fer un curs, demani al seu Cap d'Unitat si aquell curs és d’interès 
i per tant es pot compensar. El Cap d'Unitat farà arribar la proposta al Cap de la Divisió de la Sala central 
i es decidirà si el curs és d’interès o no. També s'acorda que aquest punt de la formació es tractarà en la 
següent reunió més àmpliament per consensuar uns criteris sobre quins cursos son d’interès i com es 
podran compensar i les facilitats que ha de tenir el treballador per poder assistir-hi. 
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Des de la IAC-CATAC volem fer recordar que molts col·lectius fa més de tres anys que no reben la 
formació obligatòria. 
 

Conductors DGPEIS 

 
Diversos treballadors Conductors de la DGPEIS estan descontents amb l'horari que tenen (horari general 
de dilluns a divendres) que des de el Servei els hi van imposar sense negociació prèvia d'ençà l'any 2010. 
Des d’aleshores, durant tots aquests anys, sovint hem posat sobre la taula aquesta qüestió amb 
resposta negativa per part de l'Administració. 
Alguns treballadors han argumentat amb els seu superiors la millora que suposaria també per al servei 
un canvi a torns per donar una millor resposta i una organització del treball manifestament favorable. 
Des de l'Administració ens ofereixen crear pròximament un grup de treball per abordar el tema. 
Seguint amb els conductors de la DGPEIS, un altre tema No resolt durant els anys però que no deixarem 
d'insistir, el complement de perillositat el tornem a abordar, i tot i que per terminis legals ja hauria 
d'haver una resposta per part de l'Administració ,se'ns continua responent que manca una avaluació de 
riscos que s'està procedint a fer-la. Un assessor de la CATAC pregunta qui estaria retardant la solució al 
problema, sent la resposta dels representants de l'Administració que és la Direcció de Serveis qui té la 
darrera paraula sobre el dit complement. Arribats aquí i veient que el tema s'allarga en el temps sense 
donar solucions, i ja havent-hi una denúncia a Inspecció de Treball per part d'alguns treballadors, no es 
descarta, i així li comunica el nostre assessor als representants de l'administració d'emprendre accions 
legals en un futur. 
 
 
En quant a les relacions de llocs de treball i les seu professiogrames, s'acorda que l'administració 
entregarà la documentació al comitè per paquets dividits en direccions generals del departament 
d'Interior. 
 
Ens comuniquen que no hi ha cap oferta nova del PESCO. 
 

TEOCS 

 
No s'està cobrint les places de Cap de Sala, una situació que també fa temps que s'està posant sobre la 
taula. Una tasca que s'està cobrint amb els TEOCS i que és un encàrrec de funcions superior sense la 
compensació lògica pels serveis prestats. La resposta de l'administració és la voluntat en un futur de 
crear aquesta figura. Veure'm si ho faran. 
Des de la part social es demana que hagi un reforç del personal per tot l'any. També es proposa crear un 
grup de treball per estudiar les millores pel col·lectiu. 
En quant a les borses es demana la publicació dels últims acords del grup de borses i la publicació 
mensual de borses. L’Administració es compromet a publicar cada dia 20 del mes les actualitzacions de 
la borsa de TEOCs per regió. 
 
Es torna a demanar informació de la recol·locació del personal guaita i encara hi ha 17 persones a Funció 
Pública pendents de recol·locar, i que fins ara no els havien ofert plaça a la resta del Departament com 
ja ho havia assenyalat anteriorment la IAC-CATAC, i ara sembla que sí que l'Administració ho vol valorar. 
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Campanya 2021 

 
Sobre les proves físiques de manteniment AOF la casa està d'acord en descentralitzar-ho a cada regió i 
ho estudiaran per aquest any. 
 
La proposta de campanya està reduïda pressupostàriament i retallada en alguns llocs de treball i ja 
aprovada. 
Encara falta signatura de Secretaria General, i ens comuniquen que ens enviaran la proposta per escrit. 
 

- Conductors B de regió comencen el 15 de març. 
- 372 AOF 
- 6 TEMH 
- 34 a torns TEOCS 6 mesos. 
- 14 TEOCS de dia 
- 2 periodistes 6 mesos 
- 4 Graf 6 mesos 
- 4 Imatge i so 
- Conductors C 6 mesos i Conductors B 6 mesos 
- 42 conductors B 3 mesos. 

 
Un representant de taller de ràdio diu que el professiograma anteriorment entregat no reflexa les seves 
tasques reals. Aquestes són molt superiors al que reflexa el seu contracte i conveni, i que al llarg dels 
anys s'han ampliat sense una millora substancial de les seves condicions salarials. 
Des de RRHH proposen un grup de treball per valorar el tema. 
 
 

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres 

inquietuds i demandes a interior@catac.cat 
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