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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA PREVENCIÓ I L’EXTINCIÓ 

D’INCENDIS (Tram. 302-00130/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Estudiar les necessitats concretes que resulten per raó de l'increment del 

risc d'incendi i adaptar-hi els dispositius operatius. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DELS GP JXCAT I ERC 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

2. Potenciar i fer pedagogia del 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. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP de C’S 

 

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs i PSC-Units), 63 en contra (JxCat i ERC) i 

16 abstencions (CatECP, CUP i PPC) 

 

3. A partir de les anàlisis que realitza el Servei de Prevenció d'Incendis 

Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

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, 

amb la participació del Cos d'Agents Rurals i Bombers de la Generalitat de 

Catalunya. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

4. Avançar en el model complementari de bombers professionals i voluntaris, 

realitzant noves convocatòries de personal voluntari, dotant-los de la 

formació, el material i la infraestructura necessària. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 
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5. Identificar les mesures per millorar l'avituallament dels bombers que es 

troben treballant en un incendi i implementar-les. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DELS GP JxCAT I ERC 

 

6. Dotar al GROS dels mitjans adequats i necessaris per a poder realitzar un 

repartiment en condicions de l’avituallament pels bombers. 

 

7. Elaborar, per les intervencions més rellevants, i en tot cas sempre que sigui 

un gran incendi forestal, un informe detallat amb el cost públic que ha 

suposat la intervenció, incloent els costos de l’ús de tots els mitjans que 

s’han fet servir, així com el cost de les hores dels treballadors. 

          ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 5 DELS GP JxCAT I 

ERC 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

8. Complir en temps raonable, tot allò que sigui determinat per la Inspecció de 

Treball en els seus informes o conclusions. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 6 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 83 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CUP) i 47 

abstencions (Cs, CatECP i PPC) 

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 vetllar 

perquè la Comissió de Subministrament en faci el seguiment i la valoració. 

Així mateix, s’estudiarà quin òrgan administratiu s’ha d’encarregar 

expressament del seguiment de les empreses subcontractades, i de la 

tramitació, si s’escau, de les possibles denúncies o penalitzacions 

administratives. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP Cs I 

L’ESMENA NÚM. 7 DELS GP JxCAT I ERC 

 

10. Mantenir, en la mesura del possible, un estoc adequat de begudes 

isotòniques i de barretes energètiques, garantint que es troben en 

condicions adequades de consum. En tot cas, s’haurà de realitzar un 

inventari periòdic que garanteixi les dates de caducitat.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP Cs I 
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L’ESMENA NÚM. 8 DELS GP JxCAT I ERC 

 

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. 

12.  Recuperar la periodicitat de les pràctiques de bombers, tot garantint 

el seu exercici en condicions òptimes de seguretat. En tot cas, i per tal de 

vetllar per la periodicitat de les pràctiques de bombers, es realitzarà una 

calendarització en el moment de la seva recuperació. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP Cs 

 

13.  Recuperar la periodicitat dels simulacres amb ajuntaments, policies 

locals i població implicada, realitzant-ne un mínim de 2 anuals a tota 

Catalunya. En tot cas, i per tal de vetllar per la periodicitat dels simulacres 

amb ajuntaments, policies locals i població implicada, es realitzarà una 

calendarització en el moment de la seva recuperació. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP Cs I 

L’ESMENA NÚM. 9 DELS GP JxCAT I ERC 

 

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 anual de tot el material emmagatzemat i 

que ha d’estar a disposició dels bombers, garantint la reposició immediata 

del material que tingui desperfectes o estigui caducat i que encara esta en 

ús. 

S’ACCEPTEN L’ESMENA NÚM. 6 DEL GP Cs I L’ESMENA NÚM. 10 DELS 

GP JxCAT I ERC 

 

16.  En funció de la dotació de personal potenciar els relleus parcials 

quan les condicions ambientals i la càrrega de treball així ho requereixi, així 

com acti-var el conductor de refresc sempre que la càrrega de treball o la 

duració del servei així ho requereixi, i no només en els relleus matinals. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB ESMENA 11 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor) 
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17.  Garantir la cobertura territorial, intentant que en cap cas s’hagi de 

tancar cap parc quan es produeixi l’emergència d’un foc forestal. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 12 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 83 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CUP) i 47 

abstencions (Cs, CatECP i PPC) 

 

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 

multidisciplinaris amb professionals d’ambdues institucions, el Govern ha 

de: 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

a. Destinar la plantilla i els recursos suficients per portar a terme 

l’assistència amb plenes garanties. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 13 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

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 bàsica de bombers 

per a una intervenció en zona calenta, així com la formació 

necessària com a tripulant d’helicòpter de rescat.  

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

c. Definir i garantir el subministrament de l’equipament d’intervenció i 

 els equips de protecció individual (EPI) necessaris pel 

desenvolupament de l’assistència amb condicions òptimes de 

seguretat.  

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 4 abstencions (PPC) 

d. Vehicular la inclusió del Tècnic d’Emergències Sanitàries a les tasques 

assistencials, que seran desenvolupades per totes les categories 

professionals necessàries.  
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S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 14 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 4 abstencions (PPC) 

 

e. Incorporar, a les taules salarials del SEM, un complement 

compensatori per l’alta complexitat i preparació tècnica que comporta 

la intervenció assistencial en zona calenta, segons es determini en 

conveni.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 15 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

NOVA LLETRA 

f. Agrair i reconèixer la bona tasca que esta realitzant tot el personal 

del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que vetlla per donar el 

millor servei a la ciutadania, tot i que no sempre compten amb els 

mitjans adients per fer-ho. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 7 DEL GP Cs 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 

63 abstencions (JxCat i ERC) 

 

     NOVA LLETRA 

g. Garantir la creació d'una Comissió on estiguin presents la Direcció del 

SEM i les representacions legals dels treballadors d'ambdues 

institucions , per tal de garantir els drets dels treballadors d'ambdues 

institucions en el moment d'assumir les funcions assistencials al 

Gener de 2020. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 62 en 

contra (JxCat i ERC) i 5 abstencions (PPC i un diputat de JxCat) 

19.  Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències 

Mèdiques com a servei essencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 

95/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serve is d’emergències.  

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 
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20.  Fer una revisió i millora en els continguts del Curs de formació bàsica 

per a policies per donar unes pautes de primera intervenció en incendis, 

des de la vesant de les competències de la policia. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 16 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 

abstencions (CatECP i CUP) 

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 

bombers per tal de rebre en directe les imatges i localització exacta d’aquell 

incident concret.  

 

NOU PUNT 

22. Impulsar 

la modificació del Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les Juntes locals 

de seguretat per incloure la inclusió del Cos d'Agents Rurals, si s'escau, com a 

tècnics en qualitat d'assessors de les Juntes locals de seguretat, i l'establiment 

d'una sessió mínima anual monogràfica en matèria de prevenció i extinció 

d'incendis en tots els municipis. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 17 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovats: per unanimitat (131 vots a favor) 

 


