
 
 

 

 

Moció per instar al Govern de la Generalitat l’estabilització de les unitats de 

bombers forestals en frau de llei. 

 

Na  Adela Alba Albiol , en el seu nom i com a representant del grup municipal en 
l’ajuntament de Benifairó de les Valls, a l’empara d’allò que disposa el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu 
debat i aprovació la següent moció sobre, 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

Les unitats de bombers forestals del País Valencià estan exercint des de fa anys en 

condicions laborals de precarietat absoluta. Actualment, més de 300 persones estan 

treballant en frau de llei, cosa que suposa un incompliment flagrant de les directrius 

europees (Directiva 1999/70/CE del Consell del 28 de juny relativa a l’acord marc de 

la CES, la UNICE, i el CEEP sobre el treball de duració determinada) i internacionals 

en matèria laboral i de funció pública. Aquests professionals estan prestant serveis a 

hores d'ara i des de fa anys amb contractes d'obra i servei, sota abús de 

temporalitat, en espera que es regularitze la situació. 

 

El 2016, els Bombers Forestals van denunciar la situació a Inspecció de Treball, que 

els va donar la raó. La Generalitat fent cas omís, va recomanar als treballadors 

denunciar com a única via. El 2017, van arribar les primeres sentències del jutjat 

social, declarant als treballadors indefinits fins que a partir de la jurisprudència 

creada per la sentència d’AENA STS 472/2020 de 18 de juny, tots els treballadors 

han sigut declarats indefinits no fixes, creant un greuge comparatiu.  

  

En data 23 d'octubre de 2018 es va acordar un conveni col·lectiu entre la direcció de 

l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i els representants 

sindicals del sector, el qual encara no ha estat aprovat, i es negocia sobre mínims 

sense comptar amb les seccions sindicals majoritàries. En relació amb el projecte de 

decret llei del Consell (4/2018 de 9 de novembre) pel qual s'autoritza la creació de la 



Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) es 

constitueix aquesta societat en data 21 de desembre del 2018 i malgrat això, els 

treballadors van passar més d'un trimestre sense ser subrogats. Aquesta assumpció 

dels treballadors amb manteniment de condicions no es va produir fins a l'1 d'abril 

del 2019. La creació d’aquesta societat era a priori exclusivament per a donar 

solució als problemes de temporalitat que porten arrossegant anys els 

bombers forestals del País Valencià.  

 

Però, més enllà del temps i les formes, sense detriment de les vulneracions de drets 

que això puga suposar, cal posar el focus en el contingut dels acords firmats per 

l’administració de la mà del senyor Jose Maria Angel Batalla, secretari 

d’Emergències de la GV i els treballadors en octubre de 2018. En aquest acord es 

regula l'adequació salarial (augment del 30% que no es va fer efectiu fins al mes 

d'abril del 2019), a més de 7 punts més, entre els quals, l'estabilització del personal, 

dels quals no s’han complit.  

 

Des del 2019 s'han anat acumulant les sentències contra TRAGSA  i SGISE (grup 

empresarial públic responsable directe dels contractes de treball del Servei de 

Bombers i Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana) per les quals es 

transformaven en indefinits els contractes de treball de successius treballadors, bé 

com indefinits o indefinits no fixos, siga a temps parcial o a temps complet, depenent 

de si es tractava de la plantilla de reforç o de llarg termini. Aquestes reivindicacions 

no es van poder canalitzar d'ofici ni a instància de l'administració responsable en 

qualitat d'ocupadora, sinó que s'han hagut de plantejar individualment i per via 

judicial, acumulant el nostre sistema judicial litigios innecessaris amb 3 o 4 anys de 

mitjana per resoldre’s, però guanyant-se sentència a sentència. A tall d'exemple, el 

16 de maig de l'any en curs, 113 Bombers Forestals —43 dels serveis de reforç i 70 

de la plantilla de llarg termini— van reprendre la seua activitat com a personal fix. 

400 més segueixen esperant la seva regularització laboral. Són gairebé la meitat de 

la plantilla, formada per un total de 943 Bombers Forestals. 

 

Amb aquest panorama, els SBBFF de la GVA fa més de cent trenta dies que es 

troben en vaga indefinida, més els dies de vaga intermitent realitzada en estiu, de 

les quals no ha aconseguit tindre durant la vaga indefinida cap reunió amb la 

senyora Gabriela Bravo, consellera de la qual depén el servei. D'altra banda, cal 

destacar que el Servei de Bombers i Bombers Forestals de la Generalitat 

Valenciana és un cos d'emergències, definit com a essencial en tota mena de riscos 

naturals i antròpics, com així determinen les lleis i els plans especials de riscos de la 

comunitat autònoma.  

 

Per aquest motiu, les unitats de bombers forestals actuen en emergències diverses, 

entre d'altres, les més recurrents són: incendis forestals, precipitacions intenses que 

provoquen inundacions (DANA), precipitacions intenses en forma de neu, cerca de 

persones desaparegudes a la muntanya, actuació en situacions sanitàries 



(pandèmies), salvament de muntanya a causa de totes les activitats físiques 

existents, primera assistència i suport a bombers urbans en accidents de tota mena. 

 

A causa de la diversitat d'actuacions les unitats de bombers i bomberes forestals, 

han de treballar amb uns equips de protecció eficients a la feina que desenvolupen, 

així com equips de protecció adaptats als gèneres existents al cos. 

 

No obstant això, des de la Generalitat Valenciana i la SGISE, no s'estan complint 

part de les necessitats, pel que fa al material, des de la subrogació l'abril de 2019. 

Encarint una mitjana de més de set milions d’euros anualment degut a la 

subcontractació que realitza perquè no col·lapse el servei.  

 

Per tot això, sol·licitem al govern de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls a 

 

1. Instar a la Conselleria de Justícia i Administració Pública a estabilitzar al 

personal de bombers forestals que actualment es troba en frau de llei, a 

través de la transformació dels contractes d’obra i servei, per contractes 

indefinits, així com marca la Directiva 1999/70/CE del Consell del 28 de juny 

relativa a l’acord marc de la CES, la UNICE, i el CEEP sobre el treball de 

duració determinada i el projecte de decret llei del Consell 4/2018 de 9 de 

novembre, pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió 

Integral dels Serveis d'Emergències, amb el fi de regularitzar els problemes 

de temporalitat que pateix aquest cos.  

 

2. Donar coneixement d’aquest acord a la Conselleria de Justícia i Administració 

Pública, a la Presidència de la Generalitat, als Grups Parlamentaris de les 

Corts Valencianes i als sindicats CGT, COS i Intersindical Valenciana 

 

 

 

 

 

 


