Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Forestal del Departament d’Interior
CAMPANYA FORESTAL 2018
En relació a la campanya forestal de 2018 es va reunir el Comitè Intercentres del personal laboral
d'Interior (17 abril 2018) amb els següents punts de l’ordre del dia:
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. L’Administració té previsió de contractar el 15 de maig de
d’aquest any 850 companys, repartits de la següent manera: 672 persones com a fixos discontinus
(576 ajudants d'ofici forestals i 96 guaites) i 178 com a temporals.
Segons el Departament, aquesta campanya seria de la següent manera:
- Les jornades del calendari laborals seran de 1.633 hores a l’any. Els dies de premi restaran 7
hores de la jornada anual amb independència de la jornada que hagin de realitzar els treballadors.
- La campanya d’aquest anys s'iniciarà abans que la de 2017, amb 3 dates diferents per dur a
terme les contractacions.
- 6 places d’ajudants d’ofici forestals (AOF) aniran destinats al Parc de Pont de Suert. Es
crearan llocs temporals d’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) a Tremp durant l'estiu,
coberts amb personal de borsa. Sembla que la intenció serà crear a llarg termini una base fixa
d’EPAF en aquesta zona.
- L’Administració vol que el personal AOF entri 1,5 h abans un cop per setmana i durant el
primer mes que estiguin contractats, amb la intenció que facin pràctiques als parcs.
- El Departament manifesta que aquest personal farà les vacances al final de la campanya
amb la intenció de tenir disponible tot el personal.
CONTRACTACIÓ DE 20 TÈCNIS OPERADORS NOUS DEL CECAT A BARCELONA I REUS. En
breu es publicarà la convocatòria per tal ampliar la borsa d’aquest personal: 10 a Barcelona i 10 a
Reus. Les inscripcions s’han de presentar en els 7 dies naturals des de la data de publicació.
GUATES. La part social va demanar convocar una reunió el més aviat possibles per millores les
condicions d’aquest companys.
EPAF i AOF. L’Administració manifesta que substituirà les places d’AOF de manera gradual per
places d’EPAF.
FORMACIÓ. El nostre Departament vol formar als treballadors dels diferents àmbits de la
campanya. L’Administració proposar fer cursos de 4 jornades de 6 hores per al personal de
nova incorporació i un reciclatge de les tasques per al personal de campanyes anteriors.
CSIF està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i podeu fer qualsevol consulta al nostre
delegat Manuel: 678 30 16 23
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