Moció de suport als bombers del parc
d’Igualada i per la millora dels seus
mitjans i condicions professionals
Els treballadors del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya denuncien que fa anys que
arrosseguen unes condicions laborals precàries i que la situació ha arribat a un límit
insostenible. Entre el 2009 i el 2016 no es van fer oposicions i les noves convocatòries no han
cobert totes les jubilacions, fet que ha provocat una dràstica disminució i envelliment de la
plantilla, una situació que, agreujada per la manca de renovació d’equips d’extinció i material
divers, els porta a constatar una important preocupació tant pel desenvolupament precari de la
seva feina com per la impossibilitat de garantir un bon servei a la ciutadania.
El 2014 es va aprovar un decret per ampliar el nombre d’hores extres que poden fer a l’any,
però ha resultat una mesura que no permet cobrir tota la demanda. Malgrat treballar més hores
que altres funcionaris, el cos de bombers denuncia que ni tan sols tenen la possibilitat de fer
vaga perquè sempre treballen amb la plantilla en mínims. Davant d’això, des del passat mes de
desembre els treballadors d’aquest cos d’emergències han optat per començar una vaga
d’hores extres per denunciar la situació.
La manca de personal provoca que cada dia hi hagi parcs a Catalunya que treballen per sota
els mínims establerts; és a dir, amb menys personal del que marca la llei. La comarca de
l’Anoia compta amb un parc de bombers a Igualada i un a Calaf. A aquests efectius, s’hi sumen
esporàdicament els dels bombers voluntaris de Capellades i Piera i, en menor mesura, els de
La Llacuna. Amb la negativa dels treballadors a continuar treballant hores extres, parcs com el
de Calaf, entre molts altres a Catalunya, han hagut de tancar alguns dies per falta de personal.
En el cas d’Igualada, tot i haver mantingut el servei ininterrompudament, els treballadors
denuncien que la manca de personal comporta que hi hagi dies en què el parc compta només
amb 4 treballadors, una xifra del tot deficient davant eventuals solapaments de serveis.
A aquesta manca d’efectius humans cal sumar-hi la falta d’inversió de la Generalitat en la
renovació dels equips i vehicles. En el cas del parc d’Igualada, per exemple, preocupa
l’existència de vehicles amb vora vint anys d’antiguitat i, també, l’escassetat dels mateixos. En
aquest sentit, destaca negativament el fet que el parc igualadí ni tan sols compta amb un furgó
de salvament de propietat, fet que obliga a utilitzar per als seus serveis un vehicle que va ser
cedit temporalment pel parc voluntari de Capellades per un any… ara en farà tres. Uns mitjans
materials insuficients, antics i precaris que no garanteixen el bon desenvolupament de les
tasques del cos d’emergències.

Per tant, considerant que tots els municipis de la comarca han de tenir cobertes de manera
efectiva les seves necessitats en matèria de prevenció i extinció d’incendis; considerant també
les justes reivindicacions dels professionals davant la precària situació que està patint
actualment el Parc de bombers d’Igualada i Calaf; i tenint present el fet que cap ajuntament pot
desentendre’s d’aquesta problemàtica com a responsable de les polítiques de protecció civil,
des de la CUP Igualada proposem al ple l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a les justes i necessàries reivindicacions dels bombers de la
Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Instar a la Generalitat a incrementar la incorporació de noves places de bombers en
els propers 4 anys per donar compliment a les necessitats del Cos previstes en el Pla
Estratègic del període 2017-2022 i dotar pressupostàriament en cada Pressupost de la
Generalitat de les partides corresponents a cobrir les noves places.
TERCER.- Instar a la Generalitat a incrementar la dotació del personal que dóna servei al parc
de Bombers d’Igualada i Calaf per garantir una resposta dimensionada a les poblacions que
cobreix i als vehicles especials que disposa garantint una dotació mínima sempre que atenguin
les demandes d'altres municipis. I poder donar a banda de la resposta a l'emergència un servei
de prevenció, formació i divulgació a la ciutadania.
QUART.- Instar a la Generalitat a dotar als citats parcs de bombers dels recursos materials,
infraestructures, eines i vehicles necessaris i adequats pel desenvolupament de la seva tasca,
sense riscos afegits que atemptin contra la seguretat dels treballadors.
CINQUÈ.- Instar l’Ajuntament d’Igualada a cercar vies per dotar al parc de bombers d’un
vehicle de salvament de caràcter permanent, amb la major celeritat possible, ja sigui amb
l’aportació de recursos propis o bé obtenint-los d’alguna altra instància supramunicipal.
SISÈ.- Comunicar la present moció al Parc de Bombers d’Igualada i Calaf, a l’Ajuntaments de
Calaf, al Consell Comarcal de l’Anoia, al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
a l'Honorable Vicepresident del Govern de la Generalitat Pere Aragonès i al Molt Honorable
President Quim Torra.
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