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CCOO, PEÇA CLAU PER LA NO 
EXTERNALITZACIÓ DELS CENTRES ERA 

 
L’intent d’externalització dels serveis ERA de bombers, comença en una reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut, quan la DGPEIS, excusant-se en els incidents ERA, però sense cap mena de criteri objectiu, ni de 
responsabilitat per part dels centres ERA, expressa la seva intenció d’externalització de tots els serveis 
desenvolupats pels centres ERA. De fet el tema estava molt avançat i pràcticament insalvable, ja tenien el 
plec de prescripcions de l’externalització i només estava pendent de tramitar.  
 
CCOO vam apostar, arran dels incidents i accidents, per aprendre dels errors passats, de precarització, i 
potenciar els nostres centres propis del Departament. Creiem que han d’evolucionar cap a un servei integral  
de tasques relacionades amb el manteniment i la descontaminació dels equips i materials operatius i 
avançar cap a un “Centre de control i manteniment de materials operatius”, mantenint la gestió 
departamental dels centres ERA, mantenint els punts forts de proximitat, evitant la dispersió, minimitzar la 
logística, estalviant costos i riscos i indirectament minimitzar la petjada de carboni. 
 
La proposta de CCOO és continuar fent la descontaminació i contrast de màscares en els centres ERA i en 
el «Centre de control i manteniment de materials operatius” que estaria situat a la població de Subirats, a 5’ 
de l’AP7 i amb més de 2400 m

2
, durien a terme les tasques de:  

• Revisió i neteja d’espatlleres i pulmons automàtics   
• Càrrega d’ampolles    
• Revisió d’ampolles    
• Reparació i neteja de cascs      
• Revisions de compressors de càrrega  
• Calibratge de detectors de gasos i exposímetres   
• Revisió d’equips NBQ        
• Revisió càmeres d’imatges tèrmiques  

 
Tot això significaria l’eliminació de tots els contractes de manteniment que afecten els punts anteriors, per 
ser substituïts per un contracte de serveis, on una empresa especialitzada destinaria una persona per 
Centre tots els dies laborables de l’any i requeriria també una inversió en maquinària, amb tot això 
aconseguiríem: disminuir els temps de revisió i eliminar contractes problemàtics. Es continuaria mantenint el 
personal propi actual i només s’externalitzaria l’adquisició de recanvis, la compra d’aparells de control, 
equips de treball i les reparacions. 
  
Aquestes propostes de CCOO, juntament amb el rebuig dels treballadors/es dels centres propis d’ERA a 
perdre el lloc de treball i amb el suport dels treballadors/es laborals de logística i l’entesa de la resta de 
sindicats de la necessitat de no externalitzar aquest servei, han portat a que, en el darrer Comitè de 
Seguretat i Salut, DGPEIS reconsideri la seva postura i faci marxa enrere en l’intent d’externalitzar el servei. 

 

CCOO lluitem per la salut laboral i serveis públics de qualitat 


