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COMITÈ INTERCENTRES DEP. INTERIOR
CAMPANYA FORESTAL 2021
Abans d’iniciar la reunió es fa una prèvia per pactar una data fixa de les reunions ordinàries del comitè
intercentres i s’acorda fer-les el tercer dimecres de cada mes.
Seguint l’ordre del dia, es parla dels temaris dels diferents col·lectius, temaris que tenen referencia al
procés PESCO i a la possible convocatòria de places estables. Els diferents temaris han estat presentats
per l’Administració i valorats pel comitè intercentres. Queden aprovats els temaris dels col·lectius EPAF i
Taller de Radio. En relació al temaris referents a les places TEOC, amb afectació a diferents Direcció
Generals, es demana que els temaris siguin adaptats a cada plaça tenint en compte la Direcció General a la
qual tenen la seva adscripció; encara que es veu difícil que Funció Publica accepti aquesta opció.
Pel que respecta als calendaris laborals, hi ha diferents calendaris per acabar de negociar (Taller de
Radio) ja que estem en un període de negociació de les novetats proposades per la Direcció General. Cal
acabar de concretar punts que afecten al col·lectiu de Premsa i queda prolongat el calendari de 2020 fins
que el Departament valori una nova proposta. Es parla del tema de la proposta d’implantació del nou
calendari pel personal Caps de Sala; el projecte d’implantació de la creació de les noves places de Cap de
Torn o Cap de Sala comporta una modificació substancial del calendari d’aquest col·lectiu. Ens donem uns
dies per parlar d’aquest tema que ja es va tractar en el grup de treball de TEOC.
Es demana que la formació als diferents col·lectius afectats per la campanya forestal sigui l’apropiada al
col·lectiu i a les feines assignades.
Tal i com posàvem en el vostre coneixement en el nostre CCOO INFORMA del 2 de març, es contractaran
372 persones per cobrir les dotacions de personal de la categoria d’Ajudant/a d’Ofici Forestal (AOF - Grup
E) per un període màxim de 92 dies. En aquest sentit, cal esmentar que la persona que hagi d’acreditar les
condicions físiques i de salut podrà realitzar una declaració responsable (que, en breu, podreu trobar a la
pàgina web del Departament) conforme posseeix l’aptitud psicofísica per a l’exercici de les funcions de la
categoria a proveir i que no pateix malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial conegut o diagnosticat que
impedeixi exercir amb normalitat les funcions del lloc de treball. I podran demanar que el Departament els
faci la revisió mèdica que valdrà també per l'any vinent 2022. Així mateix, tant la recollida i entrega de la
roba de treball com el temps de signatura del contracte de treball, comptarà com temps efectiu de treball.
Finalment, una novetat important respecte les condicions laborals del personal AOF és que ja no estarà
obligat a gaudir de les vacances reglamentàries al final del període de contractació sinó que es podrà
demanar el seu gaudiment en qualsevol moment d’aquest període, sempre i quan es garanteixin les
dotacions mínimes als diferents Parcs de Bombers.
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