MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL
COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT

Des de fa anys, els diferents sindicats de bombers de la Generalitat denuncien
mancances estructurals pel que fa a personal, la manca de reposició de les jubilacions
produïdes durant els darrers anys i les previsibles a curt termini, així com l’envelliment
de les infraestructures de la Direcció General, del parc mòbil i el dèficit de vehicles
actuals, la falta de vestuari i de material operatiu necessari per intervenir en l’atenció a
les emergències.
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al
període 2017-2022.
L’objectiu principal del Pla estratègic era identificar les necessitats actuals de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, per posteriorment,
estructurar-les en 5 plans diferenciats:
• Pla de desplegament de recursos humans per identificar les necessitats actuals i
futures pel que fa a personal.
• Pla de renovació i adquisició de vehicles per analitzar tant l’estat actual del parc mòbil
com les necessitats futures.
• Pla de renovació i manteniment de materials per identificar i quantificar les
mancances de tot aquell material operatiu necessari per intervenir en la resolució de
les emergències.
• Pla de renovació i manteniment del vestuari per estudiar la substitució de la totalitat
del vestuari operatiu dels bombers.
• Pla d’inversió en infraestructures per analitzar l’estat actual dels parcs de bombers i
les intervencions necessàries per mantenir les instal·lacions en condicions òptimes.

Mitjançant l'acord Gov/126/2016, de 27 de setembre, en relació amb el Pla estratègic
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament
d'Interior per al període 2017-2022 (D.O.G.C. 29 setembre ) es realitza l’aprovació del
Pla que arriba a les següents conclusions:
• S’han identificat les mancances pel que fa a recursos humans, les quals, si ens
centrem en el cos de Bombers, representen una mancança estructural actual de 247
efectius i una mancança futura que es produirà a causa de les jubilacions durant el
període 2017-2022 de 684 efectius.
• S’ha comprovat la necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85
vehicles nous.

• Es proposa renovar tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials
necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot el
material operatiu fungible.
• Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu.
• S’han analitzat les inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels
parcs de bombers professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis
centrals.
• S’ha fet la planificació anual i modular en el període 2017-2022 per implantar els cinc
plans definits.
• S’ha fet la valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la globalitat
del Pla estratègic, que és de 207.178.059,30 €, i que representa una inversió mitjana
anual de 34.529.676,55 €/any.

Les centrals sindicals afirmen que des de la seva aprovació no s’ha produït cap millora
i així ho han fet palès en diferents accions aquest novembre com la denúncia davant la
Sindicatura de Greuges o la concentració davant les portes del Parlament, mentre que
des de la Generalitat, aprofitant el relleu a la Direcció General, es treballa en una nova
bateria de propostes dins el nou “Pla 2025”, sense encara haver aplicat les anteriors.
Atès que el Decret 74/2014, va imposar la realització de 102 hores més de les que es
venien realitzant, pagades per sota de l'hora ordinària, acumulant un total de 1790
hores/any, que van perjudicar els drets laborals del col·lectiu.
Atès que l’any 2017 els bombers/es professionals van haver de realitzar més de
500.000 hores extres per mantenir els mínims legals per guàrdia.
Atès que davant aquesta situació insostenible els Bombers de la Generalitat han
decidit deixar de fer hores extraordinàries, quedant actualment els parcs de bombers
per sota dels mínims legalment establerts.
Atès la reiterada denuncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i les
professionals en cas d’actuació
Atesa la gran inseguretat que això provoca a la nostra ciutat, no podent garantir a dia
d’avui el parc de bombers un servei de mínims i davant un risc de demora si ocorre
simultaneïtat de serveis.

El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat.

SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d'Interior per al període 2017-2022 així com al nou Pla 2025.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries
necessàries per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
ciutadania.
QUART.- Traslladar els següents acords a la Generalitat de Catalunya, al Parc de
Bombers de L’Hospitalet i a les seccions sindicals de Bombers de la Generalitat de
UGT, CCOO, CSIF, COS i CATAC.

