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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In
terpel·lació al Govern sobre la prevenció i l'extinció d'incendis (tram. 300001 56/12).

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Estudiar de manera adequada les necessitats concretes que resulten per
raó de l'increment del risc d'incendi que es produeix per l'augment de
temperatura a l'estiu, i incrementar la contractació de personal AOF fo
restal de cara a la propera campanya d'estiu, alleugerint durant aquests
mesos així, l'abús d'hores extra que s'està donant per la falta sostinguda
de plantilla.

2. Crear un mòdul professional d'FP per a bombers per tal d'acabar amb el
negoci de la formació i afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la
carrera professional.

3. A partir de les anàlisis que realitza el GRAF, impulsar estudis per conèixer
el risc de patir Grans Incendis Forestals a Catalunya així com per a escatir
les accions necessàries a prioritzar en la gestió preventiva del foc i la
disminució del risc i l'impacte dels incendis.

4. Revisar i redefinir el sistema de bombers voluntaris de Catalunya per tal
que sigui eficient, dotant-los de la formació, el material i la infraestructura
necessària.
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Fer, immediatament, un estudi sobre les mesures per millorar l'avitualla
ment dels bombers que es troben treballant en un incendi, i presentar les
conclusions a que s'arribin davant el Parlament de Catalunya. Les mesu
res sorgides de l'estudi s'hauran d'aplicar immediatament.

6. Dotar al GROS dels mitjans adequats i necessaris per a poder realitzar un
repartiment en condicions de l'avituallament pels bombers.

7. Elaborar, al finalitzar cada incendi que es produeixi, un informe detallat
amb el cost públic que ha suposat apagar-lo, incloent els costos de l'ús
de tots els mitjans que s'han fet servir, així com el cost de les hores dels
treballadors.

8. Complir puntual i immediatament tot allò que sigui determinat per la Ins
pecció de Treball en els seus informes o conclusions.

9. Establir uns estàndards mínims de qualitat en la roba i material divers que
es compra des del Departament d'Interior pel Cos de Bombers, i crear una
comissió encarregada del seguiment i valoració de la qualitat dels mate
rials de les eines que s'han adquirit, així com el seguiment del treball de
les empreses subcontractades, podent auditar-les i si cal, tramitar les cor
responents denuncies administratives per multar o per resoldre contrac
tacions que no compleixin el contracte.

10.Mantenir un estoc adequat de begudes isotòniques i de barretes energè
tiques, garantint que es troben en condicions adequades de consum.

11 .Aprofitar totes les persones que es troben en segona activitat per realitzar
i ordenar les tasques de prevenció i de planificació, així com la gestió
operativa o de suport del Cos de Bombers de la Generalitat.

1 2. Recuperar la periodicitat de les pràctiques de bombers, tot garantint el
seu exercici en condicions òptimes de seguretat.
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13. Recuperar la periodicitat dels simulacres amb ajuntaments, policies lo
cals i població implicada, realitzant-ne un mínim de 3 anuals a tota Cata
lunya.

14. Incidir en les mesures de seguretat publicades a les instruccions internes
del cos, i garantir el compliment d'aquestes mesures.

15. Fer una revisió periòdica semestral de tot el material emmagatzemat i
que ha d'estar a disposició dels bombers.

16. Potenciar els relleus parcials quan les condicions ambientals i la càrrega
de treball així ho requereixi, així com activar el conductor de refresc sem
pre que la càrrega de treball o la duració del servei així ho requereixi, i
no només en els relleus matinals.

1 7. Garantir la cobertura territorial, assegurant que en cap cas s'hagi de tan
car cap parc quan es produeixi l'emergència d'un foc forestal.

18. Atès que a partir del mes de gener de 2020 el Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) assumirà les funcions assistencials durant els rescats i
les intervencions de Bombers amb un format d'equips multidiscipllnaris
amb professionals d'ambdues institucions, el Govern hade:

a. Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat, una par
tida necessària per assegurar un increment de la plantilla i els re
cursos suficients per portar a terme l'assistència amb plenes ga
ranties.

b. Implementar un pla específic de formació perquè el personal del
SEM pugui desenvolupar la tasca assistencial amb les màximes
condicions de seguretat. Aquest pla ha d'incloure, la formació bà
sica de bombers per a una intervenció en zona calenta, així com la
formació necessària com a tripulant d'helicòpter de rescat.
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c. Definir i garantir el subministrament de l'equipament d'intervenció
I els equips de protecció individual (EP!) necessaris pel desenvolu
pament de l'assistència amb condicions òptimes de seguretat.

d. Incloure el Tècnic d'Emergències Sanitàries a les tasques assisten
cials, que seran desenvolupades per totes les categories professi
onals necessàries.

e. Incorporar, a^les taules salarials del SEM, un complement compen
satori per l'alta complexitat i preparació tècnica que comporta la
intervenció assistencial eh zona calenta.

19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d'Emergències Mèdi
ques com a servei assistencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció
95/Xll del Parlament de Catalunya, sobre els serveis d'emergències.

20. Incorporar una formació bàsica sobre una primera intervenció en incen
dis segons les diferents tipologies per les diferents policies locals, inclo
ent-hi feines de prevenció i campanyes al territori de cada demarcació
aprofitant l'especial coneixement de les característiques específiques de
cada zona que aquests cossos policials tenen.

21. Fer un estudi sobre la incorporació de noves eines tecnològiques amb un
gran valor afegit com son els DRONS i l'ús de PDA a cada vehicle de bom
bers per tal de rebre en directe les imatges i localització exacta d'aquell
incident concret.

Palau del Parlament, 1 í de juliol de 2019

ranadoE Galiano
Portaveu del

P PSC-Units

Cafle s^stil|p-R6siq ue
Diputa^^áefÚP PSC-Units
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