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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT INTERIOR 
REUNIÓ COMITÈ AMB LA DIRECCIÓ 

 

Iniciem la reunió amb una queixa formal del retard en la convocatòria d’aquesta 
reunió. Recordem al Departament el compromís de mínim una reunió mensual. 
CCOO considerem que, amb la quantitat de problemes que tenen els 
col·lectius laborals, no és de rebut un període de 4 mesos sense reunir-se 
amb el Comitè. 
 

 

1.- EPAF: Per un tema de capacitat dels parcs de destí i per a una millor distribució 
de l’espai del parcs, el Subdirector ens comunica la modificació de seus de 
dos grups EPAF. Aquesta modificació ja està parlada amb els/les treballadors/es 
afectats/des. El Comitè hem aconseguit un major temps pel desplaçament del 
personal (en temps de treball) per a poder anar des del seu parc d’adscripció al 
nou parc proposat com a parc de destí. (Figueres –Llança , 45 minuts anada i 
tornada; Gandesa- Mora d’Ebre, 40 minuts anada i tornada). El Sr Navarro es 
compromet a donar als/a les treballadors/es afectats/des, per escrit, els canvis 
laborals i les compensacions que tot això comporta. Segons informa el Subdirector, 
la readscripció dels EPAF de Gandesa a Móra d'Ebre està prevista quan surti la 
RLT (Relació de llocs de treball), l’1 de gener. Llavors, els EPAF amb plaça a 
Gandesa deixaran de rebre les compensacions. 
 
2.- Conductors/es de Magatzem: en una reunió amb el director de la DGPEIS, 
aquest va informar que se'ls reconeixeria el dret de cobrar el plus de 
perillositat pels materials amb què treballen. Però això encara està per fer. 
Posa com excusa que s'ha de fer un informe des de Salut Laboral. CCOO creiem 
que busquen diferents raons burocràtiques i implicant a diferents serveis 
administratius i Direccions Generals com a tràmits previs per aconseguir el 
complement. Mai es culpa seva, ells volen però... els dolents són els altres que no 
volen... Però CCOO no acceptem aquesta excusa atès que, aquest informe, ja està 
fet per a altres col·lectius amb la mateixa perillositat, i pels conductors/es no 
s’acaba de tramitar. CCOO demanem que es prioritzi el procés. 
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3.- Campanya Forestal: demanem que es pagui la part de festiu de treballar la 
nit de St. Joan pels col·lectius que van allargar la seva jornada per calendari. 
Reconeixen que està pendent, però que ho abonaran. CCOO també reclamem que 

es pagui al més aviat possible el festiu local del 14 d’agost. El Departament admet 
que el col·lectiu AOF, segons Conveni, es poden agafar AP encara que no sigui 
guàrdia sencera, però que també depèn de l'operativitat de l'esquadra.  
 
L’Administració comenta que des de la divisió de Sala Central estan redactant un 
document d’àmbit general per tots els controls. Demanem conèixer aquest 
document i participar en la redacció. Ens responen que NO i que un cop redactat ja 
el coneixerem i el presentaran al Comitè (presentar no vol dir modificar). 
 
Ampliació de Borsa: Protestem per la forma i l’aplicació dels barems de meritació 
del personal de la borsa. Tot el procés s’ha fet a esquenes del Comitè i de 
manera diferent en les regions. Tots els sindicats hem protestat per com ha anat 
el procés extraordinari de selecció, ja que va ser molt opac i no era equivalent a 
totes les regions.  
 
Se’ns informa que, per a la campanya vinent, tant la recollida de roba com el 
retorn estaran incloses dins la jornada laboral. A Terres de l'Ebre no s'ha 

compensat el temps d'anar a recollir la roba fora de l'horari laboral. 
 
No s'han cobert baixes ni permisos ja que el Departament afirma que el pressupost 
per a la campanya és limitat. 
 
 
4.- Cobertura de permís COVID-19: no es té previst cobrir les places dels/de les 

treballadors/es que estan de baixa o bé de permís per risc de la COVID-19 i 
tampoc s'ha plantejat cap reordenació ni la modificació dels mínims de sala. 
Només es cobriran els dies que estiguin sota mínims i estudiaran si es pot 
cobrir la baixa llarga. CCOO no estem d’acord que l’aplicació d’aquestes mesures 
que comporten la sobrecàrrega a la resta de companys/es. Tots els col·lectius 
han de poder gaudir dels mateixos drets. Cal fer com en la resta de Departaments 
que s’han contractat substitucions i reforços.  
 
 
5.- Caps de sala Tarragona: També s’ha recordat que encara està pendent el 
procés per a poder cobrir els llocs de Cap de Sala. Es demana la cobertura de 

la posició de Cap de Sala de la sala de Tarragona. Es una plaça de mínims i per 
tant, com a tal, s’ha de cobrir. Es proposa una nova convocatòria d’aspirants o 
assignar tasques temporals a algun operador de plantilla (amb el pagament per 
guàrdia del plus de cap de sala a qui realitzi tal funció). 



 

 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

 C/ Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 

C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
 
6.- Guaites: des de la Direcció General encara no ens han passat cap mena 
de document de com va el procés. No se sap on van els/les guaites que ha de 
recol·locar Funció Pública, conductors/es del C son 4, però conductors/es del B hi 
ha més demandants que places. S’informa que la tria es farà per major antiguitat i 
que ho estan acabant de revisar. 
 
El Comitè ha expressat la seva protesta per la nul·la informació aportada als 
representants dels treballadors/es. Aquest procés és prou important i afecta a 

gran quantitat de persones i col·lectius per a que es faci a esquenes del Comitè. 
Aquest no ha pogut explicar ni atendre els dubtes de tot el personal implicat. Es 
generen uns conflictes de drets entre diferents col·lectius que, atesa la seva 
complexitat, caldria explicar-ho a Comitè i també, tant als/a les treballadors/es com 
a altres col·lectius afectats de retruc. 
 
Encara està en tràmit la creació de noves places a la DGPEIS, i ens informen que 
han demanat ampliació de pressupost per aquestes places. De moment no saben 
en quin col·lectiu concret aniran a parar.  
 
 
7.- Calendaris laborals: Hi ha algun calendari presentat al Comitè, de Protecció 
Civil i altres del Servei Català de Transit. Segons el Departament, són els 
mateixos d’anys anteriors. Queda pendent que des del Comitè es confirmi, i si es 

així, quedaran pendent de signatura. En relació als calendaris del personal 
DGPEISC, no es presenta cap calendari. Queda pendent presentar-los en 
properes reunions. 
 
 
8.- Nòmines: CCOO exposem la situació que s’ha produït respecte els problemes 
que hi ha hagut amb les nòmines de setembre. No entenem que a l’octubre no 
s’hagi pogut abonar la liquidació. La responsable s’excusa reconeixent que va 
ser un problema de la persona que s’encarregava mentre ella estava de 
vacances (???), diu que no tornarà a passar i que ja han reassignat tasques i 

personal per a que no es repeteixi. 
 
La pròxima reunió serà el dia 24/11 i es tractaran els temes que han quedat 
pendents a la reunió d'avui. 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


