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 COMITÈ INTERCENTRES DEP. INTERIOR 
CAMPANYA FORESTAL 2020 

 
 

Us informem, tot seguit, dels temes tractats en la reunió del Comitè Intercentres de personal 
laboral del Departament d’Interior amb representants del Departament celebrada el 27.04.2020 i 
que es va centrar en la Campanya Forestal 2020. Com a prèvia, us volem informar que vam exigir 
que constés oficialment la nostra protesta ja que el Departament ha trigat molt en convocar 
aquesta reunió i que ha pres decisions sense informar els/les representants dels/de les 
treballadors/es. 

 
EPAF 
 
S’estima que, encara que continuï l’estat d’alarma, a partir de l’1 de maig tant el personal existent 
com les noves incorporacions ja es consideraran actius. No sabem què ha canviat per què sigui 
així, simplement segueixen amb la programació de la campanya i ens asseguren que es posaran 
els mitjans necessaris per evitar els contagis. 
 
La previsió és que el dia 30 d’abril es signin els nous contractes. El personal nou que no hagi 
treballat mai disposarà d’una formació online entre els dies 1 i 3 de maig on se’ls explicaran les 
seves funcions i les mesures preses pel Departament amb motiu de la pandèmia de Covid-19. Així 
mateix, el dia 4 de maig se’ls formarà online durant 4h en matèria de prevenció de riscos laborals 
(la formació presencial es farà més endavant) i el dia 5 de maig s’incorporaran amb el personal 
GRAF per fer les pràctiques adients.  
 
Cal esmentar que s’han incrementat les funcions d’aquests Equips de Prevenció Activa Forestal 
incorporant la intervenció en incendis forestals però sense cap actuació preventiva o mesures de 
seguretat addicionals per part de l’Administració (i recordem que la formació encara no ha 
començat). 
 
Els sindicats denunciem que hagin fet anar aquest personal a Martorell a buscar la roba de treball 
(quan la podien haver recollit al Parc sense cap problema) sense encara haver signat els 
contractes, augmentant la mobilitat que està reduïda per l'estat d'alarma i sense informar els 
sindicats. S'han ofert places vacants a treballadors/es que estaven cobrint jubilacions o contractes 
de relleu com a millora de contracte però, de totes maneres, és inconcebible que es contractin 
molts menys professionals que l’any passat. 
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AOF 
 
Recordem que mitjançant l’Acord de Govern de 14 d’abril de 2020 es prescindeix durant aquesta 
Campanya Forestal de 2020 de molts Ajudants d’Ofici Forestal que son contractats durant l’estiu 
per ajudar el Cos de Bombers, ja que només s’incorporaran 372 AOF d’una plantilla de 576 
efectius. S’han amortitzat les places dels AOF del Parc de Mora d'Ebre i encara queden les del 
Parc de Gandesa almenys fins que aquest Parc estigui habilitat pels EPAF.  
 
Decisió lamentable que frega la irresponsabilitat davant un estiu que es preveu amb un alt risc 
d’incendis. A més a més, no disposem hores d’ara dels calendaris laborals encara que s’han 
compromès a lliurar-los aquesta setmana. 
 
 
GUAITES 
 
L’Acord de Govern esmentat anteriorment també preveu prescindir que quasi 100 efectius menys. 
L’argument per minvar aquesta contractació és que els/les ciutadans/es poden avisar directament 
des dels seus mòbils.... ciutadans/es... que no son professionals i que no disposen ni dels 
coneixements necessaris per saber si una incidència determinada al bosc pot derivar o no en un 
incendi forestal ni d’una xarxa de radiofreqüències que els doni cobertura a tot el territori. Un altre 
cop... una decisió lamentable de la qual esperem no s’hagin de penedir els/les responsables. 
 
Els representants del Departament ens informen que quan es convoquin les proves de 
recol·locació (quan l’actual estat d’alarma finalitzi o ho permeti), d’aquests 100 efectius cadascú 
decidirà per quina opció opta: recol·locació o indemnització de 20 dies per any treballat. Les 
càmeres hi ha previsió  d’instal·lar-les a mitjans de maig i la vigilància seria per part dels TEOC 
(Tècnic/a Especialista Operador/a de Control) de sala ja que tampoc n’hi hauran guaites. 
 
 
BORSES DE TREBALL 
 
Tal i com CCOO informàvem a la nostra nota informativa 48/2020, el 5 de maig d’enguany finalitza 
el termini d’inscripció a les borses de treball de de les categories de Conductors/es, GRAF, 
Periodistes, So i imatge, Taller radio i TEOC. Es preveu la possibilitat de realització de proves 
telemàtiques en alguns col·lectius així com una part de la formació online i, una altra, presencial. 
 
Encara no hi ha dates fixes d’incorporació, us informarem tan aviat les anem coneixent. 
 
Es convoca la propera reunió per dijous 7 de maig de 2020. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2020/2020_04_14/SIG20INT0280.pdf
http://fsc-generalitat.ccoo.cat/04820-it-laborals-ampliacio-borsa-treball/

