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José Antonio Romero Tomás, secretari de l’Ajuntament de Lladurs,  
 
CERTIFICO 
 
Que el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió extraordinària del dia 27 de maig de 2020, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord que transcrit de l’esborrany de l’acta diu: 
 
“APROVACIÓ DE MOCIÓ A FAVOR DE MANTENIR EL SERVEI DE GUAITES. 
 
Des dels anys 80 el nostre municipi i molts altres de Catalunya han acollit els diferents punts de 
guaita, que en els 3 mesos d’estiu donaven cobertura en la prevenció d’incendis forestals del nostre 
territori. Aquest col·lectiu, moltes vegades en posicions que es podrien definir com a precàries, ha 
portat a terme ininterrompudament una tasca que considerem essencial pel territori. 
 
És més que evident que la seva funció conjuntament amb la coordinació d’agents rurals, bombers i 
ADF’s és una peça clau pel nostre delicat ecosistema mediterrani. Els diferents informes i resultats de 
la seva bona feina són públics i notoris, i com a municipi integrat a l’ADF Alt Solsonès ho podem 
corroborar, ja que la feina feta conjuntament amb els guaites que hem tingut la sort d’acollir, ha donat 
els seus fruits i evitat molts incendis en la seva fase inicial. 
 
Tots sabem per l’experiència de les darreres dècades que és essencial en qualsevol incendi forestal 
la seva intervenció immediata i per tan la seva detecció de manera precisa i ràpida. És per això, que 
la feina feta conjuntament per part de moltes institucions que representen el territori, en el seu 
moment, van creure pertinent formar aquesta xarxa que controla visualment milers d’hectàrees del 
nostre país. 
 
Al llarg dels anys i per múltiples factors que tots coneixem la vulnerabilitat del nostre territori ha 
crescut exponencialment i per desgràcia creiem que els recursos destinats a fer front a aquesta 
problemàtica de país, no han estat a l’alçada que requereix el nostre apreciat territori forestal. 
 
Des del 2019 la indispensable tasca dels guaites s’ha vist qüestionada amb raons, al nostre entendre, 
poc objectives amb una clara intenció de fer desaparèixer aquest col·lectiu amb l’excusa de substituir-
lo per les noves tecnologies, que en principi haurien de donar una cobertura més precisa i funcional a 
la tasca que es portava fent amb mitjans humans. Així ens ho van fer saber els responsables 
territorials del Departament d’Interior, el juny del 2019. 
 
La nostra desagradable sorpresa ha estat assabentar-nos, no precisament pel Departament d’Interior, 
sinó pel mateix col·lectiu de guaites, que la veritable intenció política del Departament és fer 
desaparèixer aquest col·lectiu, des del nostre punt de vista totalment imprescindible. Si bé és cert que 
hi havia la promesa de cobrir aquest llocs de treball mitjançant les noves tecnologies, a dia d’avui 
sabem pel mateix Departament d’Interior que aquest fet no es produirà. 
 
A part dels motius tècnics expressats pel mateix departament, sabem que la justificació d’aquesta 
decisió ve avalada per un informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d’incendis 
forestals per l’any 2020, de data 3 de febrer de 2020, que va presentar el director general de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament (DGPEIS), Sr Manuel Pardo Sabartés, on justificava de 
manera totalment irreal i partidista la poca incidència que havia tingut aquest col·lectiu en la detecció 
d’incendis en les nostres comarques. 
 
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Lladurs, per unanimitat, ACORDA: 
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Primer.- Que de manera immediata es reconsideri la posició del Departament d’Interior, ja que 
considerem que més que una decisió en defensa del territori ha esta un decisió política, que com 
desgraciadament ve essent habitual, s’ha pres sense tenir en consideració la veu del territori i dels 
seus representants del món local. 
 
Segon.- Que aquest col·lectiu que al nostre entendre ha estat menystingut i despreciat de manera 
gens justificada, es torni a readmetre i pugui tornar a realitzar les seves funcions en la imminent 
campanya d’estiu. 
 
Tercer.- Que per motius de transparència i decència política, es justifiqui públicament l’esmentat 
informe del Departament d’Interior i alhora es pugui comparar amb els informes públics que emeten 
anualment els nostres guaites. 
 
Quart.- Que de forma immediata les torres de guaita que la mateixa administració conjuntament amb 
l’aportació de les ADF’s han anat implantant al territori, s’acondicionin per tal que compleixin totes les 
normatives de seguretat laboral i alhora s’adeqüin per fer-hi arribar les noves tecnologies que hauran 
de donar cobertura en tema de prevenció d’incendis als boscos de Catalunya . 
 
Cinquè.- Que si es considera oportú revertir el model de guaites, es faci fent servir el sentit comú amb 
un primer any de prova, on tan els guaites com el sistema tecnològic puguin compartir espai per tal de 
verificar l’eficàcia de les càmeres que l’administració ha de desplegar a tot el conjunt del territori. 
 
Sisè.- Que per motius obvis i com hem dit amb anterioritat, l’eficàcia en la prevenció d’incendis ha 
d’estar coordinada amb els diferents cossos de seguretat, i tenint en compte que el cos de bombers 
de la Generalitat de Catalunya està infrafinanciat, des de fa anys en el nostre territori, es creï una 
partida pressupostària per tal de poder dotar els diferents parcs de bombers dels vehicles, equips  i 
personal suficient per dur a terme la seva important tasca d’extinció d’incendis amb totes les 
garantires de seguretat que es mereixen. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords al col·lectiu de guaites forestals de la Generalitat de Catalunya, a la 
delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Interior i donar a conèixer el 
contingut d’aquesta moció a la resta de ciutadania de Catalunya que en pugui estar interessada.” 
 
I, perquè consti, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde, el 
qual es lliura sense que l’acta de la sessió en què va ser adoptat l’acord al que fa referència, 
hagi estat encara aprovada, pertoca doncs, de conformitat amb l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat locals, fer les corresponents 
advertències i salvetats en aquest sentit, val a dir que la certificació transcrita ho ha estat a 
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de la present acta. 
 

Lladurs, 16 de juny de 2020 

 
El Secretari,       Vist i plau 
        L’Alcalde,  

 
 
Daniel Rovira i Ciuró 


		2020-06-16T14:36:16+0200
	CPISR-1 C José Antonio Romero Tomás


		2020-06-17T12:15:50+0200
	Daniel Rovira Ciuro - DNI 41086397W (SIG)




