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Benvolgut senyor,

--- --- - ---
En relació a I'escrit que em veu trametre fa uns dies com a continuació de la reunió
celebrada el mes de juliol, vull fer-vos un seguit de consideracions:

1/ L'objectiu d'aquest departament és desenvolupar ¡aplicar correctament la segona
activitat reconeguda al cos de bombers mitjan~nt la lIei de 1994 i el reglament que
desenvolupa aquesta qüestió. Pero com vostés saben, no només és aplicable la
legislació específica del cos de bombers; entren en joc altres normes com la legislació
de la Seguretat Social i l'Estatut Basic de I'Empleat Públic, que condicionen
significativament la segona activitat, especialment en allo que té a veure amb la
possibilitat de gaudir d'una pensió per incapacitat total i el sou de funcionari així com
en la previsió legal de I'EBEP de jubilació automatica en cas d'incapacitat total. En
aquest sentit, estem treballant molt intensament amb el departament responsable de
Funció Pública per trobar la millor solució possible, dins del marc legal actual
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2/ Per una altra part, som conscients que la feina del cos de bombers és dura i de risc
i, malauradament, pot comportar lesions que impossibilitin realitzar les tasques
operatives habituals de cadascuna de les categories. En aquest sentit, i des de fa un
temps, s'estan revisant les condicions físiques necessaries per a desenvolupar les
tasques propies de bombers, s'han ampliat els lIocs de treball que es poden oferir a les
persones que estan en segona activitat i no es descarta I'ampliació d'aquesta relació,
sempre i quan es garanteixi la seva seguretat. No és una tasca senzilla pero esperem
poder resoldre la situació en un termini breu.

3/ És cert també que els acords signats I'any 2006 preveuen un conjunt de situacions
a les quals les persones en segoha activitat no han pogut accedir donat els
requeriments necessaris per fer-ho, en concret en allo que fa a I'estat físic necessario
Passat un temps de I'aplicació d'aquest acord, hem pogut constatar que hi ha
determinades tasques per a les quals no seria necessari superar la revisió médica
actualment prevista per al conjunt de bombers, per tant, el nostre proposit és revisar
aquesta situació aprofitant el fet que caldra negociar un nou acord de condicions de
treball pel cos de bombers.

Entenem que poden donar-se situacions en les quals algunes de les persones en
segona activitat puguin sentir-se poc útils, pero I'objectiu que esperem tirar endavant
aviat és justament el contrari, concretar lIocs de treball en el que no només tinguin una
feina a desenvolupar sinó que aquesta formi part deis serveis basics del cos de
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bombers, revisant els criteris actuals i també les condicions laborals establertes en els
acords encara vigents.

Per acabar, vull insistir en alió que ja els vaig expressar en la reunió mantinguda fa uns
mesos: el marc de negociació de la segona activitat ha de ser a través deis
representants deis treballadors, per tant els tres sindicats que representen el cos de
bombers i, en aqu~st sentit, vull reiterar-Ii el que ja li va expressar personalment la
directora general fa'uns dies, cal tractar la qüestió a través de la taula de negociació
ordinaria de les condicions laborals. Estic convenc;ut que amb I'esforc; de totes les
parts, trobarem els mecanismes adequats per avanc;aren la millora de les condicions
deis bombers que, per una o altra raó, han passat a la situació de segona activitat

Atentament,

JJán Boada i Masoliver
ecretari general

Barcelona, 22 de desembre de 2009
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