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REUNIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE  PERSONAL LABORAL I 
L’AGRUPACIÓ DE BOMBERS DE CCOO - COL.LECTIU AOF 

 
 
A finals del mes d’octubre, els delegats de CCOO (la secció sindical de personal laboral i el responsable de 
l’agrupació de bombers) es van reunir per establir estratègies conjuntes de millora de les actuacions i 
demandes que estem plantejant al Departament d’Interior en diferents àmbits. 
 
 
RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL AOF’s: Com ja es va informar en anteriors notes, CCOO vam 
sol·licitar la reclassificació professional d’aquest col·lectiu per tal que passin del grup E al grup D. El 
Secretari General del Departament va entrendre les argumentacions de CCOO i va admetre la necessitat de 
reclassificar-los, tot i que no va respondre de manera oficial a l’escrit amb la nostra demanda. La 
pertanyença dels AOF al grup E limita l’ajuda en tot tipus de serveis, fora del foc forestal. Per part de 
l’agrupació de bombers s’ha donat suport a aquesta reivindicació, que la van traslladar també en una reunió 
interna amb el Secretari General indicant que aquesta reclassificació, que suposa un increment salarial 
perfectament assumible pel departament, suposaria tenir al Cos de Bombers treballadors que aportarien 
molt més encara als parcs. 
 
 
INCREMENT VALORACIÓ MÈRITS AL CONCURS DE BOMBERS: Com ja sabeu, el fet d’haver treballat 
anteriorment com AOF es valora molt poc en els concursos a bombers, donant més puntuació als idiomes o 
als coneixements informàtics. El fet d’aconseguir un canvi del grup E al D ja podria implicar una 
revalorització d’aquests mèrits. Els companys Bombers de CCOO es comprometen a tractar aquest tema en 
la Comissió de Valoracions, i demanar un increment dels mèrits per haver treballat com AOF de cara a 
properes convocatòries. 
 
 
INCORPORACIÓ DE DISCRIMINACIÓ POSITIVA PER RAÓ D’EDAT EN LES PROVES FÍSIQUES: Molts 
AOF porten anys sense poder opositar a bombers al no haver hagut convocatòries, han complert anys 
donant servei al Cos i sense opcions de promocionar. Una discriminació positiva per aquests treballadors 
podria compensar mínimament aquest greuge. El responsable de l’agrupació de Bombers comenta que ell 
ja va plantejar aquesta opció en el grup de treball per configurar les bases de la darrera convocatòria si be, 
des de Recursos Humans del Departament, no ho van acceptar. Tot i aquesta negativa, es compromet a 
tornar a parlar d’aquest tema. 
 
També cal ser molt conscients de la situació en què ens trobem actualment. CCOO hem fet tots aquests 
contactes amb el Secretari General del Departament d’Interior, amb qui teníem una via de negociació 
oberta. L’aplicació de l’Art. 155 per part del Gobierno de España, ha suposat la destitució d’aquest Secretari 
General i la paralització de qualsevol negociació i/o moviment. 
 
Malgrat les dificultats, des de CCOO seguirem treballant per la consecució d’aquests i altres objectius. 
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