26/11/2021 - Reunió dels sindicats dels agents rurals
amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Com ja sabeu, la setmana passada (dies 23 i 24 de novembre) es va publicar en
diversos mitjans de comunicació i xarxes socials que, després de la notícia de la no
obtenció de la jubilació anticipada pels integrants del CAR, els 5 sindicats amb
representació en el cos vàrem anunciar una mobilització davant de la seu d’ERC,
com a protesta per al que ens semblava totalment injust, i fer arribar el malestar
generat al col·lectiu. Vam trobar a faltar algun desmentiment oficial sobre aquest tema.
Sense haver-ho demanat (de fet ja ens esperaven), ens van rebre la senyora Marta
Vilalta, com a secretària general adjunta i portaveu d’ERC, i el senyor Chakir el
Homrani, diputat i actual secretari de Política de Treball d’ERC. Vilalta i el Homrani van
expressar el seu malestar pel que consideren un atac al seu partit, ja que segons ells,
ERC és l’únic partit que ha apostat i ha donat un impuls al CAR en els darrers anys.
També es queixen del fet que no hàgim carregat contra la resta de partits polítics que
no han donat suport a la nostra jubilació anticipada.
També ens van deixar taxativament clar que ara no hi ha forma de canviar el ja
negociat a Madrid per part d'ERC, encara que falti el tràmit al Senat. La raó fonamental
per no haver aconseguit la Jubilació Anticipada pels Agents Rurals ha estat la falta
d'un seguit d'informes preceptius que s'haurien d'haver fet des del Departament
anterior, i també d'uns altres que s'haurien d'haver demanat a la Secretaria d'Estat de
la Seguretat Social. A Madrid també es va esgrimir, com a motiu per rebutjar la
proposta d’ERC, que la concessió de la nostra jubilació anticipada creava un
precedent per a la resta de cossos d’agents forestals i mediambientals d’Espanya…
Segons Vilalta i el Homrani, el grup negociador d’ERC van insistir, però no ho van
aconseguir. El mateix va passar amb altres esmenes proposades, que no van
prosperar.
El que és lamentable és que l’any 2018, en una reunió amb la consellera del DARPA
(Teresa Jordà) i el nostre director general (Marc Costa), els representants dels
treballadors van demanar la creació d'un grup de treball per tractar en exclusiva la
Jubilació Anticipada i aconseguir els informes necessaris. En aquella reunió se’ns va
assegurar que no calia fer aquest grup, i que els informes no eren cap problema i
que s'aconseguirien amb facilitat... Doncs bé ara ens hem trobat amb la crua realitat:
des del DARPA no es va fer res en aquesta direcció (tot i que sí que vam aconseguir
en aquest temps l'Acord de Govern) i resulta que els informes són preceptius i, per tant,
condició sine qua non per poder haver assolit la jubilació anticipada en aquesta
ocasió...

El director general ha estat el primer obstacle perquè no ha donat suport a la nostra
demanda de Jubilació Anticipada. Com a responsable polític del cos hauria d’haver
estat la nostra corretja de transmissió per aconseguir-la, però ell sempre va dir que això
no era prioritari, i sovint amb sornegueria “que abans que nosaltres anirien els Mossos”.
Els sindicats denunciem que ha mancat sempre comunicació i informació sobre
aquest assumpte per part de la DGAR.
Previ a la reunió, els sindicats vam lliurar un document de sol·licitud de reunió amb el
senyor Oriol Junqueras, com a president d’ERC. La reunió mantinguda amb els
representants d’ERC no s’entén com a substitutiva de la sol·licitada en el document
esmentat. També va assistir a la reunió un representant de l’Associació Professional
(ASPARC).
Per altra banda, els sindicats hem demanat una reunió amb el conseller d’Interior (per
segona vegada, el 4 octubre ja es va sol·licitar telemàticament i encara no s’ha rebut
resposta).
També hem demanat hora amb el M. Hble. president de la Generalitat.
Per tot això, els integrants dels diferents sindicats estem endegant aquests dies:
1. Els contactes i consulta de procediments realitzats i els que queden per realitzar,
per tal de seguir el procediment que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat
Social (TRLGSS).
2. Sol·licitar la creació d’un grup de treball (com ja s’havia demanat en el seu
moment a la DGAR, i no es va crear). Els sindicats implicats no considerem com
a interlocutor vàlid en aquesta tramitació l’actual director general, el senyor Marc
Costa, esperant que pel bé del bon funcionament del CAR i les relacions entre
sindicats, agents i cadena de comandament, així com per garantir el correcte
servei als administrats, s’avaluï i es comprengui la nostra exigència.
3. Sol·licitud de l’estat actual del tràmit dels informes que estableixin que el CAR
pertany als grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de
naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o acusin
elevats índexs de morbiditat o mortalitat.
4. Diferents contactes amb diputats i senadors, tant a Madrid com a Catalunya, per
tal d’explicar la situació actual i intentar revertir-la. Agraïm la col·laboració
d’alguns companys afiliats, que també estan col·laborant amb contactes polítics.
En finalitzar la reunió, que va durar gairebé dues hores, els sindicats vam acordar de
continuar amb la tramitació corresponent. Per la seva part, els representants d’ERC es
van comprometre a parlar amb alts càrrecs del departament d’Interior per tal de millorar
la relació i la comunicació amb les organitzacions sindicals. Volem agrair la
assistència de la vintena de delegades i delegades sindicals que s’hi van
desplaçar, provinents de tot Catalunya per donar suport a la mobilització.
Barcelona, 29 de novembre de 2021

