
Arrel de la circular conjunta que vam signar tots els representants dels treballadors vam ser convocats
per la Consellera, amb l’assistència del Director General, per parlar de les nostres demandes i donar-
nos no poques notícies...

APROVACIÓ DEL PECAR-800 AGENTS 
La Consellera ens va anunciar que finalment s’aprovarà el PECAR (Pla Estratègic del CAR) al tenir el 
vist i plau de Funció Pública i que aquest vindrà recolzat per un pressupost.  És possible que es 
presenti  al mes de maig tot i que al ser mes electoral possiblement s’endarrereixi fins al juny. En 
concret el PECAR que s’aprovarà preveu la creació de 300 noves places operatives i 50 de personal 
tècnic/administratiu pel període 2019-2024. Això vol dir arribar a un Cos de 800 agents. El PECAR 
també preveu renovació de vehicles, dotació de material i equips, vehicles, promocions d’agents 
majors, grups especials i de suport...

Preguntem a la Consellera si això vol dir que al 2024 ja serem aquests 800 agents i ens contesta que
segurament al 2024 es faria la darrera convocatòria per arribar a aquesta xifra, (o sigui que pensem 
en el 2026 si tot va bé...).Tampoc ens saben donar una calendarització detallada de les 
convocatòries ni dels nombre d’agents de cadascuna, ens diuen que el 16 de maig ens podran 
donar més detalls després de reunir-se amb Economia, veurem...

La Consellera ens va dir que el nostre Pla Estratègic és l’aposta prioritària dels seu mandat, així les 
coses des de CATAC li vam demanar encaridament que la necessitat de més plantilla és molt urgent 
i que una propera convocatòria de només 50 agents, segons consta a l’oferta pública d’ocupació 
aprovada, no és de rebut en aquests moments i fa perdre tota la credibilitat a la voluntat  per 
apostar realment per nosaltres. Per tant vam demanar una primera convocatòria de com a mínim 
100 i la Consellera es va comprometre a fer tot el possible...

Tot i semblar molt bones notícies tenim massa decepcions acumulades per no poder evitar 
mostrar-nos escèptics, és difícil creure que després de tants anys sense noves convocatòries, 
perdent efectius mentre alhora augmentaven les nostres tasques, ara s’aconsegueixi en tan poc 
temps un augment tan significatiu de plantilla...

CONCURS DE TRASLLATS
En anteriors reunions s’ens va dir que el concurs de trasllats es faria aquest any i abans de l’estiu, 
després que segurament seria després de l’estiu i ara no ho tenen clar tot i manifestar que la idea 
es fer-lo aquest any. La DG ha demanat a Direcció de Serveis 20 noves places (que s’haurien de 
treure d’algun altre lloc al no haver-hi pressupost) però encara no tenen resposta, o sigui que sent 
molt optimistes el concurs seria de 50 places si afegim les que ocupen interins i les comissions de 
serveis. Alguns sindicats prefereixen esperar que es resolgui una convocatoria perquè es puguin  
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oferir moltes més places, des de CATAC apostem per fer el concurs quan abans millor perquè fa 
massa temps des de l’últim i molts compans/es fa massa que ho esperen. Evidentment hem 
demanat que quan es resolguin les properes convocatòries, i abans de la incorporació de nous 
agents, es facin els corresponents concursos com s’ha fet sempre. Degut a la disparitat d’opinions 
hem quedat en fer una reunió específica per tractar aquest tema.

SEGONA ACTIVITAT
El DG ens comunica que vol impulsar el reglament de la segona activitat i que en breu ens 
convocarà per parlar-ne de les tasques que desenvoluparan els agents que s’acullin a la segona 
activitat. També que de moment s’aprovarà sense el supòsit dels 57 anys perquè no s’ha pogut 
modificar la llei del CAR degut a la inactivitat parlamentaria actual.

CONVOCATORIA DE SOTSINPECTORS
Reconeixen que s’han demorat en la resolució dels recursos presentats i que fins ara no s’han fet 
les coses com calia. Precisament aquest passat divendres Funció Pública va comunicar la 
modificació de les bases de la convocatoria: s’elimina la nota de tall (150 millors notes) i la prova 
física serà la mateixa per tothom. La convocatòria es publicarà al DOGC després de Setmana Santa i 
la primera prova es preveu per després de l’estiu. Degut a la modificació s’obrirà un nou termini per
presentar sol·licituds o renunciar a la feta en el seu moment amb la pertinent devolució de taxes.

També ens comuniquen que l’esperat temari d’agents es publicarà després de Setmana Santa.

JUBILACIÓ ANTICIPADA
El DG ens va dir que la nostra demanda és factible tot i que serà un procés lent i que trigarà uns 
anys, i a més creu que ho podem aconseguir abans que els ME perquè formem part d’un col·lectiu 
estès per tot l’Estat  i que suposaria menys despesa al ser molts menys que les policies 
autonòmiques.

VEHICLES
Es licitaran 109 vehicles (tot camí i tot terreny tipus pick up) que s’espera que arribin l’any vinent. 
Aquests vehicles substituiran els antics terranos que encara queden (50) i per renovar vehicles en 
règim d’arrendament (59). Donat el lamentable estat actual de molts vehicles sens dubte és una 
molt bona notícia, però no hem de perdre de vista que no suposa cap augment de la flota la qual 
cosa també és molt necessària perquè fa anys que en som deficitaris.

================================================================================

REGLAMENT D’ARMES
El DG ens comunica que espera que el Reglament d’Armes, que ara mateix està en tràmit, s’aprovi 
durant el segon semestre d’enguany. Com sabeu CATAC està totalment en contra de l’actual 
articulat perquè com està escrit obliga a tothom a portar al cinturó una porra i unes manilles sense 
tenir en compte el tipus d’actuació que es faci, i també a treure’s la llicència d’armes i fer les 
corresponents pràctiques de tir. Per nosaltres és una tema cabdal així que continuarem lluitant, 
dins i fora de la Direcció General, per  aconseguir tenir un Reglament d’Armes  que no obligui i 
tingui en compte la especificitat de les tasques a realitzar. 

Salut!
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