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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES      

BOMBERS DE LA GENERALITAT 
REUNIÓ AMB EL CONSELLER D’INTERIOR 

 
Ahir, 27 de juliol de 2021, vam tenir una reunió amb el Conseller d’Interior, Sr. Joan Ignasi Elena, i 
amb el Secretari General, Sr. Oriol Amorós i March, que va ser una primera presa de contacte.  
 
A la reunió, CCOO vam manifestar la precarietat i els greuges històrics del Cos, a més de la 
manca de finançament que es veu agreujat per una deficient gestió i planificació dels actuals 
responsables, posant de manifest la precarietat existent al Cos de Bombers en el nostre dia a dia. 
 
Així mateix, CCOO els hem plantejat les qüestions següents: 

 Actualització de la Llei de Bombers 5/94.  

 Finançament mitjançant UNESPA, Diputacions, Consells Comarcals, etc. Transparència en 

les aportacions fetes per UNESPA, les quals han de ser finalistes per millora i ampliació 

dels serveis prestats, no per manteniment. 

 Aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, elaboració dels sistemes de gestió i 

dotació econòmica per tal d'executar les mesures preventives. 

 Creació d'un Pla d'Ocupació ajustat a les necessitats del Cos. Els primers 4 mesos 

d'aquest any s'han fet 150.000 hores extres. 

 Preocupació per com s'estan desenvolupant les reunions de la carrera professional, 

especialment la carrera horitzontal, sense un marc jurídic que hauria de desenvolupar la 

Funció Pública. 

 Vam demanar reunions amb els nous responsables per tal que cada sindicat pogués 

exposar directament les queixes i els suggeriments sobre el temes que ens preocupen. 

Petició que va ser atesa i es convocaran al més aviat possible. 

 Vam preguntar al Conseller si tenia un projecte nou però aquest es va limitar recolzar el 

projecte Bombers 2025. 

 
Esperem que el Conseller dediqui els esforços necessaris per tal de revertir aquesta situació, ja 
que és ell el màxim responsable per fer-ho. Esperem que no defugi de l’exercici de les seves 
funcions. 
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