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BOMBERS, AOF I FACULTATIUS/VES 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
 

CCOO anem al Parlament de Catalunya per tractar de la situació de 
diferents col·lectius de personal del Departament d'Interior 

 
 
El Sector de la Generalitat de les CCOO de Catalunya ens vam reunir amb el Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem per informar de les condicions de treball dels 
col·lectius de Bombers, Ajudant d'Ofici Forestal i Facultatius, i per traslladar la seva 
inquietud per la manca de recursos. 
 
Marc Parés, diputat i membre de la Comissió d'Interior, explica l'aprovació de la moció 
95/XII sobre la situació dels serveis d'emergències abans de la campanya d'incendis 
forestals d'estiu, i els col·lectius de Bombers i AOF afectats posen en coneixement del 
diputat les mancances estructurals que pateixen i que dificulten el correcte 
desenvolupament del servei que s'ha de prestar. El diputat es compromet a realitzar les 
gestions necessàries per posar a l'agenda parlamentària les qüestions plantejades pels 
col·lectius. 
 
D'una banda, CCOO vam informar sobre la mancança greu d'efectius al Cos de Bombers 
de la Generalitat a causa d'una política de no fer oposicions des de l'any 2009 que ha 
quedat palesa durant aquesta campanya d'estiu a l'incendi al sud de Catalunya on es va 
activar la situació d'emergències per a cobrir i doblar la guàrdia als parcs de bombers i no 
es va poder cobrir en moltíssims parcs a causa de la manca de personal. 
 
A l'incendi, no es va poder desplegar la denominada columna mòbil per a l'atac directe als 
conats d'incendis forestals que formen 3 camions BRP's (Bomba Rural Pesada) i un 
vehicle lleuger de comandament. Fins a l'any 2018 hi havia una columna a cadascuna de 
les 7 Regions d'Emergències. Aquest any és el primer que no n'hi ha la columna per la 
manca claríssima de personal i vehicles en condicions. 
 
La futura entrada de 400 bombers no cobrirà les necessitats actuals i a més s'ha de tenir 
present que fins a l'any 2021 es jubilaran 681 efectius. 
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Pel que fa a l'Acord de condicions laborals del Cos amb la Generalitat per al període 
2019-2022, CCOO hem estat l'únic sindicat que no l'ha signat, ja que considerem que és 
una altra declaració de bones intencions sense pressupost i que no resol els problemes 
estructurals, ni el dèficit de plantilla, ni les principals reivindicacions del col·lectiu; per 
l'estat deficient de moltes de les instal·lacions dels parcs, la manca d'inversions en 
material i equipament específic, i l'antiguitat dels vehicles i la seva seguretat. 
 
Les reivindicacions del col·lectiu de Bombers han estat recollides pel Síndic de Greuges 
de Catalunya, que reclama en el seu informe un Pacte de País per abordar les 
deficiències del sistema de serveis d'emergències que ha de superar les deficiències del 
model actual, que s'ha demostrat obsolet. 
 
D'una altra banda, respecte al personal Ajudant d'Ofici Forestal (AOF) es va informar 
sobre la pèrdua de 134 places que posa en qüestió el seu futur amb unes esquadres 
formades per 3 persones quan en el passat eren de 6 fet que provoca que no es 
garanteixi un bon servei i una càrrega de treball excessiva. 
 
Les hores assignades en el contracte que han fet en la campanya d'enguany molts AOF 
han acabat les seves hores assignades a mitjans d'agost i s’han quedat sense cobrir molts 
parcs. 
 
La recuperació de la categoria D guanyada en el seu moment i que ara no està 
reconeguda va ser una altra qüestió plantejada pels AOF i que ajudaria a realitzar més 
funcions de suport al cos de bombers i a un millor aprofitament d'aquest personal de 
suport. 
 
Tanmateix, el personal de Facultatiu de l'Escala de Suport dels Mossos d'Esquadra va 
posar en qüestió el model actual del cos que possibilita que persones amb nivell A-23 
siguin comandades per policies amb nivell C en estar sotmesos a un règim de policies 
sense ser-ho, demanda que ha estat recollida en sentències del TSJC i del Tribunal 
Suprem. 
 
També vam transmetre les dificultats derivades de la tasca de pèrit judicial, la mala gestió 
dels laboratoris biològic i químic on s'han llençat reactius per valor de centenars de milers 
d'euros o l'existència d'equips al laboratori químic que no s'han estrenat, i la gestió de les 
drogues analitzades que han provocat la investigació judicial de personal facultatiu i el pas 
per la Divisió d'Afers Interns.  
 
Les condicions del col·lectiu són pitjors que les que té el cos a altres institucions com a 
l'Institut Nacional de Toxicologia, Policia Nacional o Guàrdia Civil. 
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