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OBJECTIUS
El Coordinador treballarà sota el comandament directe del cap de la unitat de
guarderia forestal o el cap immediat d’aquest.
El seus objectius són:
-

-

-

-

-

-

Garantir la qualitat del funcionament del dispositiu de prevenció d’incendis.
Realitzar tasques de reforç al personal de la campanya (de la vigilància del parc i el seu
entorn en les zones que els hi seran assignades, del sistema de detecció en punts de
guaita i en les actuacions de primera intervenció).
Realitzar tasques de suport logístic al personal que comprengui el dispositiu de
prevenció d’incendis (gestió de material de comunicació, vestuari, equips de protecció
individual i material divers).
Treballar conjuntament amb el cap de la unitat de guarderia forestal o cap immediat
superior a aquest, coordinant el quadrant de treball i les possibles modificacions de la
zonificació de la vigilància amb l’optimització dels objectius del pla de prevenció.
Participar en l’elaboració de propostes de millora dels protocols d’actuació en cas
d’emergències que es puguin produir durant el desenvolupament de la campanya de
prevenció d’incendis. D’acord amb les indicacions que rebi per part del cap d’unitat de
guarderia forestal o cap immediat superior a aquest.
Cobrir el lloc de treball vacant en cas d’absència imprevista de qualsevol dels
treballadors contractats pel dispositiu extraordinari de prevenció d’incendis i que no es
pugui cobrir amb altres recursos personals, si li ho requereixen els comandaments del
dispositiu de vigilància.
Realitzar quants treballs afectin a la detecció d’incendis forestals, així com la
col·laboració en les tasques de prevenció i extinció d’incendis, per a les quals siguin
requerits, i donar avís per mitjà de ràdio de qualsevol incendi que s’iniciï en el parc o en
els seus entorns

LLOC DE TREBALL HABITUAL
El seu lloc de treball serà habitualment l’oficina del parc, tot i que per cobrir necessitats del
dispositiu podrà ser sovint destinat a altres llocs (ja sigui a realitzar tasques de guaita o de
vigilant). Per poder dur a terme les seves tasques haurà de disposar d’un vehicle 4x4.

FUNCIONS BÀSIQUES
En el desenvolupament de les seves tasques s’ajustarà a allò que estableixen els protocols,
els quals seran d’obligat coneixement i compliment.
-

Comprovar periòdica in situ de l’assistència del personal del dispositiu.

-

Per delegació del cap de la unitat de guarderia forestal o cap immediat superior a aquest,
solucionar les incidències per absència al treball del personal del dispositiu.

-

Substituir el personal en casos excepcionals, d’acord amb el cap d’unitat de guarderia
forestal o cap immediat superior a aquest.

-

Supervisar la feina realitzada pel personal del dispositiu.

-

Fer el seguiment, reposició o reparació de vestuari, EPIs, material i vehicles.

-

Fer el control i la comprovació de les dades de l’informe d’incendi.
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-

Fer gestions a ajuntaments i altres institucions.

-

Gestionar el calendari de treball del personal d’acord amb el cap de la unitat de
guarderia forestal o cap immediat superior a aquest.

-

Totes aquelles tasques que li siguin encarregades pel cap de la unitat de guarderia
forestal o cap immediat superior a aquest.

EINES PRINCIPALS
-

Plànols (1:25.000) amb ubicació de les torres i graus de les zones corresponents a cada
torre.
Brúixola i transportador d’angles
Radiotelèfon, carregador i bateria de recanvi.
Prismàtics.
Equips de protecció individual.
Uniforme
Protocols d’actuació

HORARI
L’horari durant la campanya de vigilància serà l’acordat en el seu contracte. Es dóna molta
importància a la puntualitat en l’inici del servei, essent motiu de falta arribar tard
injustificadament.
Quan per qualsevol motiu s’arribi tard, cal avisar a l’operador de comunicacions o a l’oficina
del parc, abans de l’inici del servei o en els primers 10 minuts. En cas contrari el cap de la
unitat de guarderia forestal o cap immediat superior activarà un servei d’urgència per si s’ha
de cobrir la baixa.
Quan s’arribi al lloc es comunicarà el començament del servei i es posarà en contacte
telefònic al més aviat possible amb l’operador de comunicacions per informar de les causes
del retard.

CANVI DE TORN
Si per motius personals els dos coordinadors es posen d’acord per realitzar algun canvi en
els torns establerts, ho hauran de comunicar a l’operador de comunicacions amb prou
antelació i esperar la confirmació, un cop l’operador de comunicacions hagi rebut
l’autorització del cap de la unitat de guarderia forestal o cap immediat superior.

COMUNICACIÓ HORÀRIA
La primera comunicació serà a l’inici del servei. A partir de les 11 i cada 2 hores (o quan
l’operador de comunicacions ho requereixi) es realitzarà la comunicació de novetats. En cas
de donar-se un incendi important no es passaran novetats a no ser que sigui requerit per
l’operador de comunicacions, per evitar col·lapsar les comunicacions.

COMPROVACIÓ EQUIP COMUNICACIONS
Si es sospita que no funciona bé l’equip, canviar la bateria i fer comprovacions amb
l’operador de comunicacions. Si no respon pel canal normal, provar pel canal directe o bé
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amb el punt de guaita o unitat de vigilància més propera. Si no es pot comunicar de cap
manera, trucar al més aviat possible per telèfon a l’operador de comunicacions.

PLUJA
S’informarà a l’operador de comunicacions quan comenci a ploure de forma continuada, o
bé quan s’acosti una gran tempesta, sol·licitant permís per refugiar-se en llocs de baix risc
d’incident (no circular per camins secundaris, evitar zones inundables, etc.), seguint el
procediment d’actuació enfront al risc causat per l’acció del llamp. En cas de trobar-se
desenvolupant tasques de guaita forestal es sol·licitarà permís per refugiar-se si es creu
convenient, seguint el procediment d’actuació enfront al risc causat per l’acció del llamp

ÉS OBLIGACIÓ
Del coordinador saber interpretar correctament els mapes, i conèixer bé tots els camins,
topònims significatius, punts d’aigua aptes per bombers, etc. del parc, en la mesura del que
permeti la informació cartogràfica de què es disposi.
Es recomana, per tant, sense descuidar les seves tasques, dedicar una part del temps a
estudiar i repassar la cartografia i a actualitzar tots aquells elements dels quals es tingui
coneixement que han sofert algun canvi.
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