
AL CONSELLER D’INTERIOR, Sr. JOAN IGNASI ELENA 
 

    Carrer de la Diputació, 355 08009 BCN 

 

Marc Guix i Areny, funcionari del cos de Bombers de la Generalitat, codi R-877, 
Bomber de Primera de l’escala tècnica, adscrit al Parc de Bombers de Rubí/Sant 
Cugat de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, carrer Frederic Mompou s/n, 08191 
Rubí, amb domicili a efectes de notificacions en el mateix centre de treball i com 
a Delegat Sindical de CCOO, com millor procedeixi, 

 

MANIFESTO 

 

PRIMER; Benvolgut Conseller, el motiu del present escrit és el d’agrair-li la inicial 
ganes de treballar conjuntament amb els Sindicats per tal de poder remuntar i fer 
del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, un Cos del SXXI. 

SEGON; En la reunió que vàrem mantenir el passat dimarts, 27 de juliol de 2021, 
vàreu fer defensa aferrissada del Parlament de Catalunya i que aquest, al tenir 
la Sobirania del Poble Català, ens devem a ells. El Sindicat CCOO comparteix 
aquesta posició assenyalada per vostè. 

TERCER; A causa d’aquesta avinentesa conjuntural d’opinió compartida amb 
vostè, el volem fer coneixedor del següent per tal que hi posi remei 
immediatament. 

 

a) L’any 2014, concretament el 20 de novembre, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Resolució 867/X en què d’altres 
imperativitats, el punt C de la mateixa, deia el següent; “c) Dotar el 
Cos de Bombers de la Generalitat dels recursos materials i formatius necessaris per a 
garantir que podran mantenir el servei de qualitat que han prestat fins ara, i és necessari 
dotar el Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal d’un camió 
escala.” 

b) Estem a l’any 2021 i aquest camió-escala, encara no ha arribat. 
S’ha fet les reclamacions oportunes però sempre han caigut en el 
no res. 

c) Bé ens va dir de no mirar enrere, sinó endavant i això és el que 
estem fent, mirant endavant amb vostè per tal que es faci cas al 
Parlament de Catalunya i ordeni, en base a la Resolució 
esmentada que es proporcioni al Parc de Bombers de Rubí-Sant 
Cugat d’un camió-escala per tal de donar compliment a una 
Resolució del nostre Parlament. CCOO sempre s’ha pres el 
Parlament amb seriositat i rigor. 



d) Operativament parlant, i en opinió del Sr. David Borrell, “tant de bo 
tots els Parcs tinguessin un camió-escala”, però a causa del 
infrafinançament, aquest camió-escala encara no ha arribat al Parc 
de Rubí/Sant Cugat. 

e) Podem trobar mil excuses operatives per a no destinar el vehicle al 
Parc, la veritat és que necessitem aquest vehicle ja no només per 
què els camió-escala de Sabadell, Martorell i Terrassa triguen molt 
a donar-nos cobertura, sinó que tot sovint, aquestes escales estan 
de baixa i a vegades, només tenim el camió-escala de Badalona o 
Pineda, per a tota una regió d’emergències com és la NORD. 

f) A part de donar compliment a la Resolució esmentada i prendre’ns 
el Parlament en serio i rigor, es necessita aquest vehicle 
operativament a la regió Nord, conjuntament amb la què es vol 
posar al Parc de Mollet. 

 

Pel que s’ha exposat 
 

SOL·LICITO 
 
 

1- Que, accepti aquest escrit, se serveixi admetre’l i faci el necessari per a 
donar compliment en el que se sol·licita en tots els seus punts. 

 
 
 
 
 
Rubí/Sant Cugat, a data 29 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guix i Areny, representant del Sindicat CCOO. 
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