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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 avui 26.05.2020 i 

que s’ha centrat en els diferents col·lectius de la Campanya Forestal 2020.  

 
Ajudants d’Ofici Forestal (AOF) 
 
La situació actual sobre la incorporació d’aquest personal és la següent: 

– 87 vacants per publicar-les i afegir-les, aquest any la proposta es farà telefònicament. 

– Els desplaçats han pogut agafar plaça. 

– Els temporals s'aniran cridant primer per temps treballat en la categoria, segon per temps 
treballat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i, en tercer 
lloc per les qualificacions en les proves que es van fer per accedir a les borses de treball. 

– La resta de borsa s'ha ordenat amb el mateix criteri per conèixer en quina posició s’està. 

– Resten pendents 3 o 4 persones per fer la crida ja que no se’ls pot contactar, en el cas de 
fixes discontinus, si no responen, es considerarà incompliment de contracte. 

– És incomprensible que aquest personal, a diferència dels efectius dels Equips de 
Prevenció Activa Forestal (EPAF), hagin d’anar a recollir la seva roba a Mollet, sense 
encara tenir contracte de treball. Demanem que se’ls faci la entrega a la Regió o inclús 
durant la formació presencial que realitzin. 

 
 
Tècnics/ques Especialistes Operadors/es de Control (TEOC) 
 
El dia 1 de juny està previst inici d’activitat d’aquest personal a les Sales de Control (a excepció 
d’1 TEOC a Girona, que està pendent de cobrir) i encara no s'han instal·lat mampares per complir 
amb els requisits de seguretat relacionats amb la Covid-19. L’Administració comenta que 
s’instalaran a finals d'aquesta setmana. En aquesta mateixa data també iniciarà les seves 
activitats el personal següent: 1 conductor C, 4 conductors, 5 EPAF i 36 AOF 
 
A algunes Sales de Control no s'estan cobrint les baixes de personal, per exemple, a Sala 
Tarragona només estan en actiu 2 dels 6 caps de sala, la qual cosa afecta l’estructura de guàrdies. 
L’Administració diu que ja no estan en mínims de contingències i que la campanya forestal segueix 
el seu curs normal, per la qual cosa les sales es regeixen pels seus mínims i seguiran sense cobrir 
les baixes. 
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Conductors 
 
Els responsables d’Interior comuniquen que aquest personal no podrà entrar en “zona calenta” (on 
només ho poden fer els Bombers i els Bombers Voluntaris). Demanem que tant els caps de 
guàrdia com els comandaments en siguin conscients i n'estiguin al cas en cas d'activació. S’ha 
produït un canvi en els calendaris de conductors de 3 mesos: s'afegiran 10 minuts a cada dia 
laboral per arribar al còmput d'hores reglamentari. 
 
 
Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) 
 
Encara no s'ha informat el personal que té la plaça a Gandesa que ha d'anar a Mora d’Ebre ni de 
quines compensacions disposarà.  
 
L’Administració confirma que les despeses de transport s’hauran de passar amb dietes segons els 
indiquin però encara no saben si tindran compensació pel temps dels trajectes. També ens 
informen que les hores de cursos de reciclatge que es fan telemàticament s'hauran de compensar. 
 
 
Criteris de selecció extraordinaris a les borses 
 
Ja s’ha publicat la llista d'admesos i exclosos de les Borses.  
 
Es duran a terme noves contractacions (fins a la finalització de la Campanya Forestal, el 31 de 
desembre d’enguany) seguint criteris extraordinaris, així, el temps treballat en la categoria 
corresponent, el temps de bomber voluntari, el treballat a la DGPEIS, i el treballat en general a 
l'Administració, així com l’acreditació de coneixements tècnics o ACTIC (en el cas dels TEOC) 
comptarà fins un 40% del total. El 60% restant es valorarà mitjançant una entrevista de la qual no 
informen de cap criteri concret. No s'ha informat els sindicats ni tampoc ens han donat la 
possibilitat d'estar a l'entrevista que en principi es realitzarà per vies telemàtiques. Tampoc s'han 
enviat els criteris per escrit. Hi ha regions que ja han convocat entrevistes presencials i no s'entén. 
 
Per cobrir vacants de baixes laborals es comptarà amb qui estigui treballant cobrint terços de 
jornada o amb borsa si fes falta. La formació dels cursos de borsa es farà via telemàtica i la part 
pràctica el primer dia de treball efectiu. 
 
 
Torn obert 
 
Preguntem que passa amb les places d’operadors que estan treballant fent tasques per EOI. Ens 
informen que s'oferiran com a millora horitzontal ja que va ser un tràmit poc clar al seu dia. També 
preguntem pels TEOC que, per condicions de salut, no poden fer nits i deixen de cobrar 
automàticament el complement de rotació de torns, quan per motius de salut el que s'ha de seguir 
cobrant és el mateix que si s’estigués de baixa o vacances. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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