
El passat dilluns ens vam reunir els cinc sindicats del CAR amb la Consellera d’Agricultura, va ser una reunió 
que va sol·licitar la part social atès que feia ja més d’un any que no ens reuníem i sobretot perquè volíem 
tractar directament amb la Consellera i obtenir algun compromís en relació a una parell d’assumptes clau 
per IAC-CATAC i per la resta de sindicats: Jubilació Anticipada i calendarització de les properes 
convocatòries per donar compliment al Pla Estratègic del CAR (PECAR)

JUBILACIÓ ANTICIPADA
La Consellera va tornar a donar-nos tot el seu suport i compromís en aquest tema igual que fa fer quan li 
vam plantejar fa una any... ens va assegurar que almenys els diputats de ERC a Madrid estant treballant el 
tema. També ens va dir que des del Departament estan treballant el tema però que també depèn de Funció
Pública i Economia.

Els hi vam demanar que des del Departament podien començar a elaborar els informes, que més endavant 
els hi demanaran des de Madrid (al igual que a la resta de cossos com el nostre de l’Estat), per guanyar 
temps però ens van dir que no podien fer informes sense tenir clar que els hi demanaran. En aquest sentit 
vam demanar que almenys des del SPRL comencin a recollir les dades necessàries que demostrin que som 
un col·lectiu amb una incidència de baixes laborals força superior a la resta de treballadors del DARPA.

El Director General va treure la idea que es podria aconseguir la jubilació anticipada de forma independent 
a la resta de cossos homòlegs al nostre de l’Estat. Certament això seria més fàcil atès que no intervenen 
tantes administracions amb la conseqüent reducció de burocràcia. No descartem cap opció i en política mai 
se sap el que pot passar donat els diferents interessos existents en cada moment..., però dubtem moltíssim 
que tinguem aquest tracte preferencial.

La Consellera ens va sorprendre amb l’anunci que des del Govern estaven elaborant una Proposta de 
Resolució (PR) exclusiva sobre el CAR, i que es votaria la propera setmana duran el debat de Política 
General. Aquesta PR  tractarà fonamentalment de 5 temes: Jubilació Anticipada, Segona Activitat, Creació 
de 100 places noves, desplegament del PECAR i Reglament d’Armes. No coneixem els detalls tot i que 
haguéssim agraït que haguessin comptat amb el nostre parer... com a mínim ens han assegurat que ens la 
faran arribar abans de la votació.

Pel que sabem la situació en aquest tema a la resta de CC.AA. és com la nostra o encara està més verda. 
Donem per fet que a Madrid s’està parlant del tema però desconeixem l’abast. Per part d’IAC-CATAC, atès 
que som un sindicat exclusivament d’àmbit català, continuarem parlant amb polítics catalans (diputats al 
Parlament i senadors a Madrid) dels diferents partits polítics per explicar-los l’anhel del col·lectiu d’agents 
rurals d’aconseguir la Jubilació Anticipada, un anhel totalment justificat i necessari per evitar un evident 
greuge comparatiu amb altres cossos que ja l’han aconseguit sense més raons que les nostres. 
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CONVOCATÒRIES D’AGENTS
El Director General ens va comunica que per l’any 2021 tenen previst una convocatòria d’agents de 50 
places (sortirà a la propera oferta pública d’ocupació), places que seran totes de nova creació i a les que si li 
afegirien les places vacants existents. IAC-CATAC  tornem a manifestar la necessitat d’una convocatòria 
almenys de 100 agents donades les actuals carències de personal que pateix el cos. Davant d’aquesta 
demanda la Consellera ens va dir que farà tot el el pugui perquè la propera convocatòria sigui de 100 
places...

Davant els nostres dubtes sobre el compliment del PECAR, almenys en el que fa referència al nombre de 
places, la Consellera ens manifesta el seu absolut compromís dient-nos que el PECAR és una de les pedres 
angulars del seu mandat i que se’ns dubte es complirà tal i com es va aprovar pel Govern (800 agents +50 
de suport pel 2024).

En relació a la convocatòria en curs ens comuniquen que la llista d’inclosos/exclosos ja està enviada i que la 
setmana vinent es reunirà el tribunal i es decidirà la data de la primera prova.

CONCURS DE TRASLLATS
Fa tants anys que no es fa un concurs de trasllats que ha passat a ser quelcom llegendari... ens van 
assegurar que es faria un a la tardor del 2018 però va quedar postergat sense motiu aparent al 2019, i així 
hem arribat fins aquí. Amb la formalització de la convocatòria d’agents en curs ja no hi podia haver més 
dilació i ens van dir que el concurs de trasllats es faria abans que aquesta finalitzés. Davant la petició que es 
faci el més aviat possible el Director General ens manifesta que si es fes ara probablement algunes 
comarques quedarien amb molt pocs efectius. Quan arribi el moment ens convocaran per parlar-ne de la 
distribució de les places, tot i que sens dubte serà la propera convocatòria la que donarà més joc en aquest 
sentit al ser la majoria de nova creació.

REGLAMENT D’ARMES
La Direcció General ha demanat les autoritzacions pertinents per dotar al CAR d’armes curtes i defenses 
extensibles (porres) però de moment els diferents recursos que ha sofert el Reglament d’Armes han aturat 
el procés. Recordem que des d’IAC-CATAC vam interposar recurs, també coneixíem el recurs d’UGT i a la 
reunió ens van informar que també existeix un recurs de “La Abogacia del Estado”

SEGONA ACTIVITAT
No hi ha cap novetat, ens tornen a dir el que sentim des de fa temps, que estan treballant en un Decret que 
reguli la Segona Activitat però que abans caldrà canviar la Llei del CAR per encabir-lo, en concret l’article 27 
del capítol VI.

ALTRES TEMES:

Desplegament del PECAR 2021
Tot i que el proper 17/09 tindrem una reunió específica per parlar del PECAR se’ns van desgranar els 
principals aspectes que es volen engegar pel 2021:

-Acabar  el desplegament d’agents major (43 places) i preparació del temari d’oficials.

-Desenvolupar el GECA (Grups Especial de Captura d’Animals) i el Grup de Suport Aeri.
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-Desplegament estructura tècnica a Torreferrussa i de suport a les àrees bàsiques.

-Dotació d’una Subdirecció, consideren que és una figura necessària per dotar de més múscul a la DG.

-S’ha aconseguit una borsa de treball d’operadors de ràdio que esperen que resolguin els problemes 
enquistats als diferents controls territorials.

-Instal·lació d’un portàtil per vehicle: aquesta és una demanda que fa anys que fem i sembla que per fi han 
aconseguit fer les proves pilot i han decidit que el portàtil és la millor opció.

-Al novembre es farà la presentació de la nova embarcació pel GSMarí. Aquesta serà adscrita a Girona i 
durant l’any 2021 esperen comprar-ne una de les mateixes característiques per Tarragona i Terres de l’Ebre.
Per aigües continentals també volen ampliar a tres les embarcacions existents.

Agència de la Natura de Catalunya
La Consellera ens va assegura que podem estar tranquils per la possible afectació que pugui tenir l’Agència 
de la Natura en el CAR, que va mantenir en el seu moment les reunions i els contactes polítics per deixar 
molt clar quines eren les competències pròpies del Cos d’Agents Rurals i que aquestes no quedaran en cap 
cas afectades.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROMOGUDA PER IAC-CATAC

El passat 28 de juliol la Secció d’Agents Rurals d’IAC-CATAC vam assistir a una reunió, promoguda per 
nosaltres amb el suport de la CUP, amb els diferents portaveus d’Agricultura dels diferents partits presents 
al Parlament (excepte el PP). A la reunió vam llegir una exposició de motius on vam explicar què creiem que 
al nostre parer es va fer malament durant tot el procés d’elaboració del Decret 249/19 que regula el 
Reglament d’Armes del CAR, i com creim que s’haurien d’haver fet les coses per aconseguir-ne un fruit d’un 
procés rigorós i per tant més apropiat i coherent. 

Seguidament es va obrir un torn de paraula i debat que considerem va ser molt profitós i on van aparèixer 
algunes idees que van rebre el suport de la majoria de diputats presents, Així es va acordar que des de la 
nostra secció sindical elaboréssim una Proposta de Resolució que més endavant es podria votar en seu 
parlamentaria. (Us adjuntem a la present circular la PR i l’exposició de motius). 

Un cop rebuda la PR els diferents portaveus ens han manifestat que voldrien parlar-ne amb la resta de 
sindicats representats al CAR abans prendre cap decisió. Per part nostra també hem informat a la resta de 
sindicats d’aquesta PR perquè en tinguin coneixement.

Us avancem els dos punts que van tenir més quòrum pels portaveus presents a la reunió: 

• Acotar la utilització de les armes de foc i no foc, perquè siguin una excepció i no una norma 
generalitzada. 

• Implementar una moratòria (d'acollida opcional i sense cap disminució de drets) pels agents 
actualment en actiu al CAR que no vulguin fer ús ni participar en actuacions amb armes ja siguin de
foc o no foc.
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