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MODIFICACIÓ  SUBSTANCIAL  
EPAF  –  GUAITES 18/02/2020 

 

Us  fem  un  resum  de  la  reunió  del  passat  dimarts  dia  18  de  la  comissió  del 
Comitè  Intercentres  amb  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d'Incendis  i  
Salvaments  (DGPEIS),  sobre  la  proposta  de  l'empresa  de  fer  una  modificació  
substancial  de  les  condicions  de  treball  del  col·lectiu  EPAF  i  sobre  la  situació  dels  
guaites. 

 
COL·LECTIU  EPAF 
 
Comencem  amb  la  lectura  de  les  "preactes"  de  les  dues  reunions  anteriors  del 
Comitè  Intercentres  amb  la  DGPEIS.  Aquestes  reunions  s'han  fet  per  donar 
compliment  als  terminis  legals  de  negociació  davant  la  proposta  d'aplicar  unes 
modificacions  substancials. 
 
La  DGPEIS  presenta  un  nou  redactat  de  les  funcions  a  realitzar  pel  part  del 
col·lectiu  EPAF  i  proposen  que  facin  tasques  equiparables  a  les  realitzades  pel 
col·lectiu  GRAF.  El  problema  principal  (entre  altres  greus)  està  que 
aquesta  modificació  de  funcions  només  va  acompanyada  de  la  PROMESA  que 
se'ls  hi  passarà  una  proposta  de  complement  per  les  noves  funcions  a 
realitzar  ...  complement  que  no  han  quantificat  en  cap  moment.  Pretenen  portar 
l'aplicació  d'aquest  suposat  complement  a  la  Mesa  Negociadora  del  nou 
conveni,  cosa  que  no  garanteix  que  sigui  acceptat  i,  en  tot  cas,  no  creiem  que 
se  signi  tan  ràpidament  com  perquè  es  pugui  aplicar  aquesta  campanya. 
 
CCOO no  signarem  res  si  no  comporta  un  complement  suficient,  efectiu  i  real.  Les 
promeses,  a  hores  d'ara,  "ja  no  colen". 
 
L'empresa  tirarà  pel  dret  i  farà  efectiva  la  modificació  i  ampliació  de  les  tasques 
del  col·lectiu  EPAF,  a  la  que  ens  oposem  frontalment. 
 
La  modificació  substancial  que  portarà  a  terme  la  DGPEIS  obliga  a 
"judicialitzar"  el  problema  a  aquells  treballadors  que  no  acceptin  aquestes 
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modificacions.  Als  treballadors  propers  a  la  jubilació,  però,  els  pot  obrir  la  porta 
a  avançar-la,  sempre  que  tinguin  els  períodes  de  cotització  necessaris. 
 
 
COL·LECTIU  GUAITES 
 
El  col·lectiu  guaita  ha  realitzat  una  "plantada"  davant  del  Departament  d'interior 
per  fer  palès  el  desacord  amb  la  decisió  presa.  Un  treballador  del  col·lectiu 
s'afegeix  després  a  la  reunió  del  CI  amb  l'empresa. 
 
Des  de  la  part  social  fem  constar  el  nostre  total  desacord  amb  l'informe  sobre 
el  qual  es  fonamenta  la  decisió  de  fer  desaparèixer  el  col·lectiu  guaita. 
Per  nosaltres  és  un  informe  "cuinat"  i  fet  a  mida  per  justificar  les  seves 
decisions,  no  per  defensar  en  cap  moment  el  col·lectiu. 
 
Després  de  molta  discussió,  la  DGPEIS  conclou  que  la  decisió  és  ferma  i  que 
decideix  iniciar  el  procés  de  recol·locació  del  personal  afectat  per  aquesta 
situació. 
 
Recol·locació  de  Guaites  a  places  AOF:  La  DGPEIS  comunica  que  al  ser 
places  del  mateix  grup,  no  cal  l'acord  del  comitè  per  oferir-les.  Si  el 
treballador/a  accepta  la  recol·locació,  caldria  passar  unes  proves  per  accedir  a 
les  places  AOF.  Segons  l'empresa,  aquesta  prova  inicialment  ha  de  ser  física  i 
s'està  valorant  quina  seria  la  més  adequada.  Tot  plegat,  planteja  molts  dubtes 
que  encara  no  ens  han  resolt. 
 
Sembla  que  el  nombre  de  places  ofertes  d'AOF  seria  suficient  per  absorbir  tot 
el  personal  guaita  afectat.  Un  altre  dubte,  però,  és  què  passarà  amb  el  personal 
de  borsa  dels  AOF.  La  realitat  és  que,  any  rere  any,  es  van  perdent  llocs  de 
treball,  sigui  quina  sigui  la  categoria. 
 
Des  de  la  DGPEIS  s'enviarà  una  notificació  personalitzada  via  eNOTUM  on 
quedarà  reflectida  tota  la  informació  rellevant:  antiguitat  a  l'empresa,  els  drets 
per  l'acomiadament,  places  a  ocupar,  funcions  a  realitzar... 
 
Recordem  que  per  rebre  aquesta  informació  i  aconseguir  que  arribi  a  tothom, 
cal  tenir  actualitzades  les  dades  del  treballador  i  el  correu  electrònic. 
 
Secció  Sindical  Departament  Interior  CCOO. 
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