
 

Benvolguts/des companys/es: 

Al final la veritat llueix. Les negociacions polítiques dutes a terme per ERC al Congrés 

dels Diputats, per tal de donar el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat de 

2022, només van permetre al Cos de Mossos d’Esquadra accedir a la jubilació 

anticipada. La nostra jubilació anticipada NO va ser inclosa en aquestes negociacions. 

I perquè? us preguntareu. Doncs senzillament perque els polítics DEL DEPARTAMENT 

NO HAVIEN ORDENAT  PREPARAR LA DOCUMENTACIÓ MINIMA IMPRESCINDIBLE, 

PER TRAMITAR LA PETICIÓ AL MINISTERI.  

Volem recordar les paraules d’un representant del partit del Govern català en una reunió 

dura i tensa, en la qual preguntat pel perquè NO és va negociar la nostra jubilació 

anticipada i pel perquè posteriorment és van fer declaracions on s’afirmava que 

nosaltres també l'havíem obtingut i desprès tot va ser un fake, la resposta va ser: Es que 

el Sr. Rufián es va equivocar... 

Després de tot això i sabent que aquest era un tema sensible, tant costava convocar-

nos a una reunió per tal d'explicar el perquè el carro va anar pel pedregal, per demanar 

perdó o reconèixer l’errada?. Així mateix, esperem que la campanya de desinformació i 

fakes que és va iniciar posteriorment, fent entreveure que la culpa de no aconseguir la 

jubilació anticipada va ser dels sindicats no torni a passar, ja que llavors sí que es 

trencaran els fràgils ponts de diàleg que hem estès els sindicats i ens veurem abocats 

a anar a la mobilització . 

També tots recordareu la signatura de l'Acord sobre la nostra jubilació anticipada amb 

la Consellera Teresa Jordà, que de paraula ens va assegurar que arribat el moment, la 

documentació necessària per presentar al Ministeri estaria feta. També tots recordareu 

l’Acord de Govern de la Generalitat sobre la nostra jubilació anticipada, el qual va ser 

signant pel mateix President de la Generalitat, el MHP Pere Aragonés. Tot això 

queda molt lluny i la perspectiva del temps ens demostra que en aquest cas la paraula 

d’una Consellera i la del màxim representant de Catalunya han servit de ben poc i també 

ens demostra que realment no es prenien seriosament la nostra jubilació anticipada. La 

manca de seriositat i la manca de respecte envers als membres del Cos d'Agents Rurals 

és evident, la qual cosa que ens preocupa i molt, doncs si la paraula d’una Consellera i 

un Acord de Govern és paper mullat vol dir que les nostres institucions no tenen 

credibilitat. 

Malgrat tot aquests desolador escenari, els sindicats que representem als treballadors 

del Cos d'Agents Rurals creiem fermament que necessitem que s'apliquin coeficients 

reductors a la nostra edat de jubilació, ja que és evident que a certa edat no és possible 

poder exercir un servei públic òptim i alhora garantir la nostra seguretat i salut laboral. 

És per això que després d'insistir molt, vam aconseguim que fixessin una data per tal de 

formalitzar i crear un grup de treball Administració-Sindicats, per tal de tractar de forma 

exclusiva la nostra jubilació anticipada. Doncs bé, la tant esperada reunió per formalitzar 

el grup de treball es va celebrar el darrer 14 de març a Torreferrussa i per sorpresa i 

indignació nostra, el Director General, com a responsable polític del nostre cos, no es 



van dignar a venir, ni que fos per saludar-nos. Això fa evident que el menyspreu cap a 

les nostres reivindicacions continua a tots els nivells. 

A la reunió, per part de l'Administració, van assistir dos tècniques de recursos humans 

de la Direcció General i un sotsinspector. Aquestes persones són les encarregades 

d'elaborar l'informe justificatiu que cal presentar al ministeri per tal d'iniciar el 

procediment administratiu, el qual, en el millor dels casos, finalitza amb un reial decret 

del Govern de l'Estat en el qual s'estableix el coeficient reductor en l'edat de jubilació. 

Però si no era suficient el malestar provocat per l'absència d'algun càrrec de pes a la 

reunió, ens expliquen que per tal d'elaborar l'informe justificatiu només disposen de les 

dades de sinistralitat dels últims 6 mesos. Es a dir, només disposen de les dades des de 

que el cos està adscrit al Departament d'Interior, ja que el Departament d’Acció Climàtica 

NO els facilita les dades. De manera unànime els vam dir que això són excuses que ens 

donen per tal d'endarrerir-ho tot plegat i que aquests subterfugis ja no tenen cabuda, 

doncs amb un Acord signat per la Consellera Teresa Jordà i el Govern de la Generalitat, 

no té absolutament cap sentit posar pals a les rodes quan els dos departaments estan 

en mans d'ERC. Ara bé, si això que ens van dir és cert que el responsable ens ho digui 

per escrit i signat, que ja ens encarregarem de demanar responsabilitats. El temps de 

jugar i riure s’ha acabat i ja no acceptem mes romanços barats ni que ens prenguin el 

pèl!!  

Cal dir que les persones encarregades de preparar la documentació tenen bona 

disponibilitat i van ser del tot correctes, i som conscients que no tenen cap culpa del 

“filibusterisme” dels seus superiors. D'altra banda es va posar com a data de la propera 

reunió el 4 d'abril per signar l’informe justificatiu, i ens informen que la intenció es 

presentar-lo al Ministeri abans de la Setmana Santa. 

Però siguem realistes, presentar informes justificatius al Ministeri no serà suficient. Si no 

hi ha voluntat política, la nostra jubilació anticipada no veurà la llum. Tal i com ha quedat 

demostrat amb la jubilació anticipada dels Mossos d'Esquadra, aquesta només ha estat 

possible en el marc d'una negociació política per tal de donar suport a l'aprovació d'uns 

Pressupostos Generals de l'Estat. Els Sindicats haurem de pressionar de valent als 

nostres polítics per tal que quan s'obri una nova finestra d'oportunitat, en alguna 

negociació política amb el govern de l'Estat, compleixin amb els compromisos que han 

adquirit i posin la nostra jubilació anticipada damunt de la taula.    

Nosaltres, els representants dels treballadors del Cos d’Agents Rurals, volem creure 

amb els acords i amb les paraules i volem creure que els nostres polítics serveixen al 

país i a la seva gent. Ens volem sentir també orgullosos de sumar i construir, però 

aquesta confiança està perduda i els fets ho avalen. Ara toca refer ponts per tal que la 

nostra jubilació anticipada arribi a bon port, i per això cal  que demostrin amb fets que 

podem tornar confiar en ells i que podem creure amb el que se’ns diu. Aquesta vegada 

més units que mai no defallirem i si ens volen tornar a ensarronar ens trobaran dempeus, 

junts amb tots vosaltres, com hem fet en èpoques anteriors, quan no ens va tremolar la 

veu per sortir al carrer a defensar els nostres drets com a col·lectiu.  

Finalment us volem demanar la vostra participació en la petició que s’ha fet a tots els 

caps d’àrea bàsica perquè recullin un seguit de dades que poden ser cabdals per avalar 

la nostra jubilació anticipada. És per aquest motiu que els demanen que indiquin, dels i 

de les agents assignats a la seva àrea bàsica, quants/es agents de més de 55 anys 

tenen limitacions operatives per problemes o dificultats de salut, física o psicosocial, que 

es puguin relacionar amb l’edat (independentment que formin part d’un grup especial o 

de suport, o tinguin baixes llargues o alliberament sindical). 



Així doncs, els agents de més de 55 anys que es trobin en la situació descrita 

anteriorment, han d'informar sempre sota els seu consentiment de: 

- Les adaptacions de lloc de treball que tenen reconegudes pel Servei de Prevenció 

de Riscos Laborals (per tal de comprovar-ho amb les dades que consten a la DGAR) i 

quines limitacions operatives comporten aquestes adaptacions. 

- O bé, si l'agent no té cap adaptació de lloc de treball, quin tipus de limitació física o 

psicosocial tenen i què provoca que, de manera operativa, oficiosa i no explicitada, no 

puguin fer segons quines feines operatives pròpies del CAR. 

Ara bé, com a organitzacions sindicals considerem que aquesta recopilació d'informació 

hauria de ser anònima i hauria de recollir les adaptacions o deficiències que tenim com 

a col·lectiu i en cap cas s'haurien d'associar a un treballador en concret. No dubtem de 

la bona fe però no és de rebut que segons quin comandament i/o Torreferrussa tingui un 

llistat nominal amb aquest tipus d'informació . 

Si el vostre comandament no us ha fet la petició d’incloure les vostres 

dificultats per realitzar tasques exigiu-li, i que sigui de forma anònima. 

Aquest document s’ha d’entregar el proper dimarts dia 22 de març però, 

com sol passar, no s’ha donat el temps suficient per recollir com cal tota 

aquesta informació. Per tant sol·licitarem una ampliació del termini. 

 

Salut i Força!    

   

Catalunya, 21 de març de 2022 

 

 

No defallim, ni defallirem per la defensa dels drets socials. 

 

 

 


