
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
secció sindical interior 

 
 
 

INFORMA 
  
30.05.2017   65/2017 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

COMITÈ INTERCENTRES INTERIOR 19.05.2017  
GUAITES CAMPANYA 2017 

 
Aquest comitè intercentres va tractar, amb els representants de l’administració, diverses 
qüestions que afecten directa o indirectament als guaites envers al desenvolupament de 
la seva tasca. 
 
• En primer lloc, situarem la referència dels guaites en els seus respectius parcs de 

bombers. Això vol dir que per a qualsevol problemàtica que puguin tenir han d’adreçar-
se a aquests. El cap de parc és el responsable de canalitzar les diferents demandes 
que li siguin comunicades pels guaites per poder donar resposta en la menor brevetat 
possible. 

 
• Respecte a l’equipament, hi ha algunes novetats aquesta campanya: la bota típica 

forestal (tipus militar negra), és substituïda per un model nou de bota forestal i de 
“trekking” de color marró. Ens comuniquen que en el magatzem hi ha estoc, però això 
no treu que en alguna mida puntualment hi hagi problemes de subministrament. El 
típic sarró serà substituït progressivament per la motxilla de 30l. Aquesta companya es 
substituiran 58 motxilles que són les que hi ha en el magatzem. Es preveu també 
subministrar un paravents i un forro polar si és possible per a tothom però si no hi ha 
prou com a mínim per a alçades superiors als 1.500 m. S’estimarà la conveniència que 
aquest paravents siguin alhora forro polar. Si seguiu aquest enllaç trobareu la 
informació que la DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha publicat sobre 
l’equipament personal dels guaites. 

 
• En el procés de crida s’adjuntarà un escrit on es faci referència a les mides personals 

pels probables canvis i així poder elaborar un llistat actualitzat.  
 
• S’ha detectat que a Terres de l’Ebre tenen problemes de subministrament de roba. 

Ens informen que hi ha la voluntat de corregir aquesta situació singular.  
 
• Respecte al material de les torres com ara prismàtics, brúixola, mapes etc. Estan 

pendents de contracte. Enguany les cartografia s’actualitza pel tema de coordenades. 
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• Es demana doblar les emissores en tots aquests llocs de guaita on les distàncies entre 

la torre, el parc de bombers i el domicili personal del treballador no siguin 
menyspreables, per minimitzar l’impacte que provoquen aquests desplaçaments sobre 
el/la treballador/a. 

 
• El material mínim que es demana per a les casetes és: 1 taula, 1 cadira, aigua, 

extintor, plànol i una farmaciola amb el material fungible actualitzat. 
 
• Algunes torres estan en un estat millorable, la voluntat de l’administració és de passar 

el manteniment a infraestructures i fer una renovació contractual de manera 
automàtica. En l’actualitat Forestal Catalana s’encarrega del manteniment i revisió de 
les torres, l’encàrrec de gestió està pendent d’aprovació. Això significa que no hi ha 
encara conformitat del contracte per aquesta campanya. La dificultat afegida que té el 
Departament per aquest tipus de contractes, és que les torres pertanyen a Agricultura 
per tant hi ha un problema de competències ja que el traspàs al Departament no és va 
arribar a fer d’una manera oficial encara que si formal.  

 
• Aquests temes contractuals són importants des de la perspectiva de la seguretat, les 

torres disposen de parallamps, element vital de seguretat en cas de tempesta 
elèctrica i han d’estar en òptimes condicions. Evidentment, ni cal esmentar l’estructura 
de la torre i el seu aïllament, etc. 

 
• En relació aquesta última qüestió vinculada amb els llamps, des del comitè 

intercentres es demana un protocol de seguretat en cas de tempesta elèctrica o 
d’altres circumstàncies que impliquin perill, on el guaita estigui tutelat per especialistes 
que li donin la veu d’alarma amb suficient anticipació per a que abandoni la torre amb 
garanties de seguretat, a hores d’ara està supeditat al seu criteri personal. Es portarà 
la proposta al comitè adient ja que es tracta d’un tema de seguretat. 

 
Nota: 
El Departament ha penjat informació addicional (guaites) en la “web”. 
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