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CAMPANYA FORESTAL 2018 

  
El passat 17 d'abril el Comitè Intercentres del personal laboral d'Interior es va 

reunir amb el Departament per parlar d'un únic tema: la campanya forestal 

 
 

1. Personal contractat  

 

A partir del proper 15 de maig el Departament espera poder activar la contractació laboral 

de 850 persones: 

 

- 672 fixos discontinus (576 ajudants/es d'ofici forestals (AOF) i 96 guaites)  

- 178 temporals 

 

Segons diu el Departament, els trets diferenciadors d'aquesta campanya són:  

 

▫ Que s'inicia abans que l’any passat.  

▫ Tres dates diferents per fer les contractacions. 

▫ 6 places d’AOF al Parc de Pont de Suert, arran de la redistribució de llocs en les 

diferents regions.  

▫ El Departament proposa que el personal AOF entri una hora i mitja abans un cop 

per setmana i durant el primer mes de contracte, a fi de fer pràctiques als parcs. 

També proposa que aquest col·lectiu gaudeixi de les vacances al final de la 

campanya (per tenir les plantilles completes al màxim possible) i que no estigui 

subjecte als comunicats de risc. 

▫ La creació de places temporals d’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) a 

Tremp durant l'estiu, que es cobriran amb gent de la borsa, amb la intenció, a la 

llarga, de crear una base fixa d’EPAF en aquesta població. 

▫ En les jornades calendaritzades de 1.633 h/any els dies de premi restaran 7h de la 

jornada anual, independentment de la jornada que tingui el personal. 
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2. Formació 

 

El Departament proposa formació per als diferents col·lectius de la campanya, que 

quedarà condicionada a la quantitat de treballadores/rs que es contractin. Encara no hi ha 

data d'incorporació dels efectius. Bàsicament, la formació girarà al voltant de la seguretat 

i les tasques pròpies del personal, amb el compromís de dur a terme la formació a totes 

les regions, amb cursos de 4 jornades de 6 hores per al personal nou i un repàs de tasques 

per a les treballadores i treballadors que ja tenen experiència en campanyes anteriors. Es 

demana al representant de l’Escola la possibilitat de crear un curs formatiu global que es 

pugui convalidar com a mòdul formatiu homologat a nivell europeu.  

 

 

3.  10 tècnics operadors de control nous del CECAT a Barcelona i a Reus 

 

Aviat es publicarà la convocatòria que ampliarà la borsa d’aquest col·lectiu en 10 

persones a Barcelona i 10 a Reus. Les sol·licituds s'hauran de presentar en els 7 dies 

naturals a comptar des de la data de publicació.   

 

 

4. Guaites 

 

Es demana fer una reunió com més aviat millor a fi d'analitzar la campanya passada i 

veure si es poden optimitzar els recursos actuals. 

 

 

5.  EPAF i AOF 

 

El Departament diu que anirà substituint les places d’AOF de forma gradual per places 

d’EPAF.  

 

 

 

Estem pendents encara de parlar amb el departament de les ofertes de PESCO per tal de 

regularitzar i estabilitzar plantilles. De fet, els departaments no han fet els deures en 

aquest sentit, i és per això, que ahir es va anul·lar la reunió de CIVE on havíem demanat 

tractar aquest tema.  

 

 
 

La millor defensa un bon CATAC 
sindicat@catac.cat 


