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EL NOSTRE COMPROMÍS PER AQUESTS PRÒXIMS 4 ANYS ÉS:

L’Agrupació de Bombers de CCOO hem estat 
sempre a favor de la defensa d’un servei públic 
de qualitat, en unes condicions de treball digne, 
on la seguretat estigui per davant de tot.

Hem liderat totes les Meses de Negociació. 
Reconeixem que han estat quatre anys difícils 
i moltes coses no han sortit com nosaltres 
haguéssim volgut, però hem treballat perquè els 
acords signats fossin avui una realitat. 

També hem forçat millores amb la nostra 
insistència, com la compensació pel re-
coneixement mèdic o la compensació horària en 
la formació dels cursos d’ascens o la rectifi cació 
de la circular de jornada o tantes altres coses 
en les que CCOO ha incidit per millorar. Quan 
les coses no han sortit bé, hem estat al costat 
dels qui pitjor ho han passat en aquets darrers 
temps.

Som conscients que hi ha molta feina per fer 
durant aquest propers quatre anys, tenim energies 
sufi cients per continuar lluitant pel col·lectiu, però 
també ens caldrà el vostre compromís i el vostre 
recolzament, sense els quals la nostra tasca no 
tindria sentit.

• Tenir en compte la representativitat dels bombers en totes aquelles decisions que afectin 
directament el col·lectiu, en tots els àmbits de negociació.

• Donar una sol·lució defi nitiva als bombers del grup D, ja sigui a l’entrada al cos o convalidant la  
formació rebud a l’Institut de Seguretat Pública. Mateixa feina, mateix sou.

• Que sigui escoltada la seva veu.

• Que puguem corregir els errors passats: vehicles inadequats, circulars i instruccions imposades i 
no consensuades, variacions d’horaris (sergents i tècnics), no negociació del gaudiment de drets 
com els relacionats amb la llei de conciliació.

• Tornar a les taules de negociació que siguin realment paritàries.

• Reforçar i potenciar la comunicació amb la nostra afi liació, fer-la més àgil i efi cient, fent-nos, 
encara més, representatius reals de les problemàtiques de les bases amb un seguiment acurat 
de cada cas que se’ns presenti, és el nostre repte per aquests pròxims 4 anys.

• És per això que us presentem la proposta d’uns nous acords, i us demanem el vot per poder-los 
defensar amb més fermesa si cal.

PROPOSTA D’ACORDS

Dins la vigència d’aquest acord, cal afrontar la negociació d’una 
nova Llei de Bombers i el seu desplegament reglamentari.

Som conscients que aquest fet pot produir alguns canvis en els 
acords, però també som conscients que no podem estar un altre 
any sense acords.

tu hi guanyes ...

Compromesos amb tu
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JORNADA

• Manteniment de l’horari de 24 h.
• Revisió de la jornada anual. 
• Proposta de la nova jornada anual:

- 65 guàrdies de 24 hores.
- 40 hores de formació obligatòries.
- 5 hores de revisió metge.

MAJOR DEDICACIÓ

• Tornar a negociar la Major Dedicació. 
• Proposta de la major dedicació:

- Reducció de les hores a 120.
- No condicionada a l’exclusivitat.
- Oberta a tothom que vulgui.

FORMACIÓ

• Canviar l’estructura actual de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), per 
reforçar l’autonomia de la nostra formació.

• Obligatorietat de realitzar 40 hores de 
formació anuals.

 
 La formació anual obligatòria al Cos de 

Bombers té els següents objectius:

1. Consolidar els coneixements teoric-
pràctics que els bombers han rebut a la 
formació bàsica.

2. Adaptar als bombers a les noves 
exigències tecnològiques que la societat 
actual demana.

3. Homogeneïtzar les actuacions del Cos de 
Bombers a tot el territori.

• Desenvolupament del Pla de Carrera 
Professional.

• Camps de pràctiques repartits pel territori 
amb tots els escenaris necessaris.

• Potenciar la formació als parcs.

• Cos de Responsables de formació de 
bombers (Instructors) a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

ESPECIALITATS

• Nova relació de especialitats al Cos de 
Bombers.

 
 Consolidar i reafi rmar les que ja existeixen 

(Graf, Grae Sub., Grae Muntanya, Unitat 
Canina i GEM) i dotar-les amb els recursos 
necessaris tant en personal, material, bases i 
unitas tècniques i administratives.

 A les especialitats ja consolidades, cal afegir-
hi altres de noves:

- NBQ.
- Aeroports.
- Electricitat, conducció, escarcelació, ...

SEGURETAT I SALUT LABORAL

• Avaluació del Risc Psicosocial aplicant 
l’ISTAS 21.

• Compliment de la Llei 3/2007 de polítiques 
d’igualtat d’homes i dones.

• Adequar la Llei a les característiques del Cos 
de Bombers. 
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REGULACIÓ 2a ACTIVITAT

• Llistat obert de tasques a desenvolupar i 
revisió de les mateixes.

• Compliment estricte de l’Acord vigent de 2a 
activitat.

• No discriminació del personal de 2a activitat.

USLO

• Implantació i desplegament a tot el territori de 
la Unitat de Suport Logístic, amb caràcter 
urgent.

GEM

• Implantació i desplegament a tot el territori 
del Grup d’Emergències Mèdiques amb 
caràcter urgent. Adequació taules retributives 
del personal. 

PROMOCIÓ

• 250 Bombers any durant els pròxims 3 anys.

• Convocatòries anuals de bombers de 1ª fi ns  
la seva extinció.

• Promoció interna de Caporals – Sergents 
– Ofi cials - Sotsinspectors i Inspectors.

• Calendari fi x, de les convocatòries d’accés, 
promoció, trasllats.

• Concursos de trasllat anuals.

• Dispensa de grau per a les categories de 
bomber – caporal – sergent – ofi cial.

• Prou a les promocions de sotsinspectors 
interins. 

CONDICIONS RETRIBUTIVES

• Adequació taules retributives, en consonància 
a la cartera de serveis actual.

• Actualització de les guardies d’estiu.

• Revisió del preu de les hores 
extraordinàries.

• Consolidar dins el sou, el 2n tram del 
complement de productivitat.

Via Laietana 16, 4t — 08003 - Barcelona ● Telèfon: 934 812 716
C/ Joan Maragall 35, 5è — 17001 - Girona ● Telèfon: 972 220 028

Av. de Blondel 35, 7è — 25002 - Lleida ● Telèfon: 973 281 235
C/ Ramon y Cajal 52, 1r — 43005 - Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 

genebombers@ccoo.cat — www.ccoo.cat/fsc/bombers

Afi liada Confederació Europea de Sindicats CES

Vota’ns, vota’t


