CSIF TREBALLA PER DIGNIFICAR LA SEGONA
ACTIVITAT I MILLORAR LA CARRERA
PROFESSIONAL DELS BOMBERS
El passat 5 de juliol de 2019, la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) es va
reunir amb CSIF i la resta de sindicats per tractar el Pla de Carrera Professional. Es va acordar, primer de tot,
constituir la Comissió del pla de carrera professional, de la qual el nostre sindicat és membre. Quedem que
l’administració ens passarà un model de pla de carrera professional i l'estudiarem per a veure si encaixa o no
amb les nostres propostes.
El dia 10 de juliol de 2019 els sindicats ens vam reunir amb els responsables de la DGPEIS per negociar la
definició del procediment de la Segona Activitat. En aquesta reunió vam tractar aquests dos punts:
1-

Procediment al pas a Segona Activitat:

Actualment, el pas a 2a Activitat de qualsevol membre del Cos de Bombers té un durabilitat de mínim 5
mesos, durant els quals no es cobra. La DGPEIS ens presenta una alternativa administrativa a la fi d'escurçar
aquest procediment a un màxim de 3 mesos. Si la Incapacitat Permanent (IP) ve donada per l’ICS, triguen un
màxim de 3 mesos, mentre que el termini es pot allargar fins als de 5 mesos si no hi ha resolució de l’ICS.
Independentment d'això, i per evitar en la mesura del possible aquest impàs, des de Recursos Humans
(RRHH) i, a través de Funció Pública, es sol·licitaran 14 places en 2a activitat. Aquestes places es repartiran
en dos tipus: una de bomber i una altra de caporal, per RE. La finalitat d'això, rau en què el bomber que inicií
el tràmit d’IP pugui, en un termini de dies, tenir un lloc en 2a Activitat de forma transitòria en espera de la
seva resolució i se li pugui adjudicar una plaça i funcions. Es va quedar que, en el termini de 6 mesos, es
revisaria tot aquest procediment per millorar-lo si s'escau. Així mateix s'insta les parts implicades que
comuniquin el més aviat possible el procediment d’IP amb la finalitat d'agilitzar aquest mecanisme.
2-

Relacions de Llocs de Treball (RLT) de la 2a activitat.

La DGPEIS ens presenta una proposta d’àmbits i subàmbits (RLT) de 2a activitat, juntament amb una relació
de professiogrames aprovats-signats, en curs, pendents d’aprovar-los, signats. Amb la finalitat de treballar el
tema, l’administració ens convoca a una reunió per al mes de setembre per aportar alternatives a aquesta
RLT.
A part d'aquest dos punts, s'ha tractat el tema de les altes condicionades, les quals en sí no existeixen.
L’única que existeix és la següent: Alta, Baixa o l’excepció que, per part de Vigilància de la Salut, es rellevi el
Bomber de la part operativa fins que es resolgui la seva situació.
Fins aquí el resum d'aquestes reunions. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) no pararà fins
aconseguir una segona activitat digna per al nostre col·lectiu. Restem a la vostra disposició per a qualsevol
aclariment.
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