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COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT 
 
 
El dia 11 de juliol d’enguany ens vam reunir els sindicats CCOO, UGT, IAC-
CATAC, CSIF i COS amb el director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per tal de desbloquejar les 
negociacions d’un Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya que s’iniciaran 
després de la campanya forestal, al setembre de 2016. 
 
En l’esmentada reunió del dia 11 es van pactar una sèrie de punts mínims 
per tal de fer més fàcil la gestió del dia a dia de les guàrdies i, de retruc, la 
vida dels bombers com per exemple el no comptabilitzar les guàrdies de 10 h 
a l’estiu en la limitació per fer canvis de guàrdia, així com recuperar la 
limitació de desplaçaments a cobrir altres parcs. 
 
Podeu consultar el document que conté aquests punts en aquest enllaç. 
 
CCOO valorem positivament el canvi d’actitud del Departament d’Interior que 
ha trencat les polítiques tan negatives que arrossegàvem de fa anys i que 
han portat al nostre Cos de Bombers a la vora del precipici. Ara queda molta 
feina per fer i estem convençuts que, entre totes i tots, aconseguirem revertir 
aquesta crítica situació en què ens trobem.  
 
CCOO continuarem treballant per què així sigui. 
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