
   

Marc Costa:

Excusatio non petita, accusatio manifesta

Aquest divendres el nostre director general (DG), Marc Costa, ha volgut justificar la
inoperància que ha demostrat envers la tramitació de la jubilació anticipada. Ho ha fet
mitjançant  una  nota  informativa  publicada  després  de  la  reunió  que  ha  mantingut
NOMÉS amb els comandaments del Cos a Torre Marimon.

Aquestes explicacions eren més oportunes quan varen sortir les informacions errònies

als  mitjans  de  comunicació,  però  el  nostre  descontentament  i  decepció  serien  els

mateixos donat que hi ha algunes afirmacions a la nota informativa que ens confirmen

que des de la DG i el DARPA no es va fer el que calia per aconseguir la Jubilació

Anticipada en aquesta negociació dels pressupostos:

A la nota informativa el DG afirma el següent:

“Tot   i   no   haver   aconseguit   l’acord   polític   d’aquest   compromís   per   als 

Pressupostos   Generals   de   l’Estat   per   a   l’any   2022,   aquesta   era   una 

alternativa  de  l’esfera  política.  No  obstant, existeix  un  procediment  reglat  

que  és  el  que  la  Direcció  General  dels  Agents  Rurals  està impulsant

de de l’any 2020...”

Que existeix un procediment reglat els sindicats ho sabíem des de bon principi, de fet

això li ho vàrem dir a la consellera i al DG a la primera reunió que vàrem mantenir l'any

2018 per parlar de la Jubilació Anticipada. De fet, vàrem proposar la creació d'un grup

de treball  específic per obtenir tots els informes preceptius, però en aquell  moment

se'ns  van  assegurar  que  els  informes  preceptius  s'obtindrien  amb  facilitat  i  que

l’important era signar l'Acord amb la consellera i posteriorment amb el Govern...  per

tant, ja es podria haver impulsat el procediment reglat fa DOS ANYS!! I potser ara

per ara estaríem parlant d'un èxit pel col·lectiu.

També al final de la nota informativa, després d’enunciar tot el que caldria haver fet, hi

diu:

Per  tant,  més  enllà  de  les  diferents  negociacions  polítiques  que  hi  pugui 

haver,  la  Direcció General  dels  Agents  Rurals  ha  treballat  sempre  per  fer 

realitat   aquesta   reivindicació,  impulsant  l’aprovació   i   signatura   d’aquest 

acord  a  l’aleshores  conselleria  d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca  i  



   

Alimentació  primer,   ratificant-lo  posteriorment  després  en  el  sí  del govern 

i,   finalment,   seguint   tots   aquests   passos   preceptius   que   marca   la 

legislació  vigent  per   tal  de  poder   fer-ho   realitat.  Un   treball  que  el  Cos 

de  Mossos   d’Esquadra   ja   va   començar a   fer   l’any   2015   i   disposa   dels 

estudis  preceptius  dels  òrgans  administratius  estatals corresponents.

S’afirma que la   Direcció General sempre ha treballat en aquest sentit  .   SEMPRE  ?   NO  !!  

Des de la primera reunió el 2018, en la que vàrem posar sobre la taula l’anhel de la

Jubilació  Anticipada  al  CAR,  sempre  hem  hagut  de  ser-hi  a  sobre  atès  que  ens

quedava  palès  que  no  s’avançava,  no  se’ns  informava  de  cap  progrés  i  a  les

nombroses  reunions  amb  la  Direcció  General  sempre  érem els  representants  dels

treballadors els que havíem de preguntar per la situació de la Jubilació. No van sentir

en cap moment que fos quelcom prioritari  pel  director general,  MAI.  De fet,  l’Acord

signat amb la consellera no el va impulsar (com s'afirma al comunicat) en cap cas el

DG, el vam haver de forçar nosaltres mateixos.

Per  tant,  després  d’un  any  d'inactivitat  des  de  la  signatura  amb  la  consellera  és

paradoxal  que ara  tingui  la  barra  d’explicar-nos COM s’ha  de tramitar,  però  sense

explicar PER QUÈ no s’ha fet res fins ara ni QUAN hi haurà els informes preceptius

enllestits,  ni  fa  cap  esment  a  la  creació  del  necessari  grup  de  treball  entre  el

Departament d'Interior i els representants dels treballadors, que anem reclamant des de

l’inici d’aquest procés.

Barcelona, 8 de desembre de 2021


