
El passat dijous 23 de febrer ens vam reunir IAC-CATAC i la resta de sindicats amb el Director General per 
parlar de la proposta de taules retributives que ens van fer així com d’altres temes rellevants del CAR.

TAULES RETRIBUTIVES
Abans d’aquesta reunió les diferents OO.SS. ens hem reunit diverses vegades per parlar de la proposta de 
taules retributives que ens va fer la Direcció General, i totes vam rebutjar-la sense contemplacions atès que 
era inadmissible donar el vist i plau a unes taules que tot i corregir les incongruències actuals (situació dels 
agents majors i actualització de la categoria de sotsinspector) no suposaven cap augment dels agents de 
base i sí en canvi una pujada dels nivells dels comandaments. Des de Torreferrussa al fer-nos la proposta 
ens argumentaven que no ens podien plantejar una reforma integral de les taules atès que s’havien 
d’ajustar al sostre de despesa en matèria de personal que defineix l’actual Llei de Pressupostos, un irrisori 
2%. Un altre aspecte que no ens va semblar de rebut és que la proposta no tenia en compte els successius 
increments que hem tingut els funcionaris els darrers anys i que amb el 2,5% com a mínim aprovat pel 2023 
puja en total al 6%!.

Des d’IAC-CATAC ens vam negar rotundament a acceptar la proposta de la Direcció General i vam exigir la 
reforma integral i pactada que ens va prometre l’anterior Secretari General i el Director de Serveis del 
Departament a mitjans de setembre de l’any passat. El Director General ens va dir sense embuts, i sense 
cap mena de rubor, que l’anterior Secretari General ja no hi és i que les seves promeses ja no tenen cap 
valor, així sense anestèsia! I ens va assegurar que ara contemplen una altra via per fer la reforma integral 
de les taules retributives els propers mesos sense tenir que esperar als pressupostos del 2024 (pels 
d’enguany es veu que no arribem...) però no ens va voler concretar tot i que entenem que seria traient 
recursos d’alguna altra partida pressupostària. Tot i això el DG  també va reconèixer que ara per ara no té 
autorització de la Comissió de Retribucions per negociar unes taules retributives de manera integral, i 
també que no convocarà noves categories (agents majors, oficials i inspector) fins que no ens haguem dotat
d’unes taules definitives.

Evidentment ara la DG té molta pressa per solucionar les dues incongruències greus que pateixen les taules 
retributives, problemes que ha tingut anys per esmenar. Per què ara tanta pressa? Doncs perquè ara té la 
pressió de  la sentència dels CAB’s que l’obliguen a canviar la RLT (Relació de Llocs de Treball) i per tant els 
nivells dels sotsinpectors/es, així com la demanda interposada per alguns agents majors, i promoguda per 
IAC-CATAC, cansats d’esperar durant massa anys la incongruència que pateixen (complement específic més 
baix fent la mateixa feina que la categoria inferior). 

Tot i el pessimisme alhora de poder reconduir la situació vam oferir la possibilitat d’arribar a un acord per 
esmenar parcialment les taules actuals amb la condició sine quan non que la pujada repercutís primerament
en els agents, una pujada més important als agents majors donat que la plantejada és de totes totes 
insuficient i que no hi hagués cap pujada dels nivells dels comandaments perquè això ara no toca. El DG 
creu que podríem arribar a apropar postures sobretot quan li vam donar arguments per justificar davant 
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d’Economia i Funció Pública una pujada del nivell actual C14 que tenim els agents fins a un C16 o fins i tot 
C18 que tenen en algunes zones de l’Estat (aquesta pujada de nivell afectaria també al nivell dels agents 
majors i no estaria supeditada al 2% de despesa). El primer argument per nosaltres cabdal és que des del 
2006 que es van aprovar les taules actuals la nostra feina s’ha tecnificat molt i sobretot l’augment de 
tasques s’ha incrementat moltíssim així com la quantitat de protocols, actes, informes... el segon és 
totalment objectiu i és deu a que abans es demanava graduat escolar per accedir al CAR i ara el requisit és 
batxillerat.

Així doncs ens tornarem a reunir el proper divendres dia 3 de març per parlar-ne, però us podem assegurar 
que des de la secció sindical d’IAC-CATAC no acceptarem unes taules que no millorin les actuals sempre i 
quan es comenci pels de baix. Per altra banda tot i que l’ideal seria una reforma definitiva o integral de 
taules creiem que si les arribem a esmenar ara parcialment la Direcció General ja no tindrà les presses 
actuals per fer-ho, i molt ens temem que vulguin negociar-les al mateix temps que el proper nou Acord de 
Condicions la qual cosa suposaria clarament «l’estratègia del pal i la pastanaga» i si es planteja no 
l’acceptarem, no s’han de barrejar les dues negociacions de cap de les maneres.

INFORMES DE SEGURETAT
Des d’IAC-CATAC vam manifestar la nostra preocupació per les conseqüències que poden derivar-se dels  
informes de seguretat que realitzem en cas d’un accident greu durant un aguait nocturn. Tot i que ens pot 
semblar evident que el responsable és qui realitza l’activitat de ben segur que en cas d’una desgràcia molt 
possiblement els signants de l’informe hagin de declarar en un judici, atès que ens aquests informes donem 
viabilitat a l’activitat, i ja sabem per experiències passades que l’Administració no posa gaire esma en 
defensar els seus treballadors en aquests casos... La nostra preocupació neix d’un aguait nocturn que podia 
haver acabat molt malament atès que una bala va impactar contra una autocaravana on hi havia gent 
dormint. L’informe de seguretat estava molt ben fet i l’activitat perfectament acotada per les condicions 
establertes pels companys però no deixa de generar molta inquietud tot plegat i obliga a preguntar-nos si 
estem del tot coberts legalment en casos així.

És el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural qui té la competència i emet les 
corresponents autoritzacions excepcionals per realitzar els aguaits nocturns, però ho fa en base als nostres 
informes on donem el nostre vist i plau com a pèrits o experts en la matèria, però realment ho som? Ens 
han format per decidir si un aguait és viable o no? Evidentment NO. Per això a la reunió vam exigir que si 
volen que tots fem aquests tipus d’informes ens donin la necessària formació tant pràctica com teòrica, tot i
manifestar que creiem que aquesta tasca hauria de ser més especialitzada donats els seus riscos inherents i 
per això vam demanar que sigui realitzada pel GECA.

Com sabeu fins fa dos anys no feiem aquests informes de seguretat i únicament donàvem fe de l’existència 
dels danys de la fauna, ara qui autoritza (i és comprensible) vol més certesa alhora d’emetre l’autorització. 
Des d’IAC-CATAC vam fer consultes als nostres Serveis Jurídics i ens van confirmar que no ens podem negar 
a fer-los al ser part de les nostres competències però sí a exigir la formació adequada, també ens van 
assegurar que la responsabilitat de danys a persones o béns materials tenen molt clar que és de qui fa 
l’aguait nocturn i en cap cas nostra, però al mateix temps ens van dir que als jutjats no tot és blanc o 
negre... Per tant mentre esperem la decisió de la Direcció General hauríem de ser el més curosos possibles 
alhora de fer aquests informes (marcar molt bé l’àrea on pot arribar el projectil, que l’angle del tret faci que 
la bala impacti amb el terra en l’àrea definida, direcció, assegurar-nos de la no existència de pistes, camins, 
ramats...), i en cas de dubte no donar viabilitat ja sigui per raons objectives de la zona o perquè no heu 
rebut la formació per decidir la viabilitat d’aquesta activitat. 
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També vam suggerir que a les autoritzacions excepcionals emeses aparegui una exempció de 
responsabilitat on es deixi patent que la responsabilitat dels danys a persones o béns és exclusivament de 
qui realitza l’activitat.

BARCELONÈS-TRASLLAT FORÇÓS 
Com la majoria ja sabeu els dies 15 i 16 d’aquest mes de febrer els companys i companyes del Barcelonès 
s’han vist obligats a traslladar-se des de les oficines que ocupaven a Doctor Roux (del Departament d’Acció 
Climàtica...) a la quarta planta d’una Comissaria de MM.EE. a Barcelona. Des d’IAC-CATAC hem aprofitat la 
reunió per retreure al Director General que aquest canvi de base s’hagi dut a terme sense que a les noves 
dependències estiguessin totes les reformes d’adequació enllestides!, de fet actualment encara no tenen 
aigua calenta, ni un sistema de climatització adequat (només disposen d’unes estufetes de potència 
totalment insuficient), només un plat de dutxa per tots... i el pitjor és que hauran de treballar mentre es 
realitzen les reformes pendents... tot plegat considerem que ha estat una falta de respecte envers els 
companys i companyes. A més la tardor passada se’ls hi va dir als companys i companyes que haurien de 
traslladar-se però que no es preocupessin que tot estaria enllestit abans d’anar-hi, per com pràcticament 
sempre les promeses les xucla un forat negre... 

L’espai en si no està pas malament però el problema han estat els terminis, per què s’ha actuat amb tanta 
urgència? No es podien esperar a tenir tot enllestit i no tenir que fer aquest trasllat precari creant un 
malestar innecessari als treballadors?. Doncs resulta que no podien, per què? Doncs perquè sabem que tot 
plegat ha estat una carambola on els perjudicats han estat els treballadors i tot per falta de previsió i fer les 
coses unilateralment. El nostre DG va fer fora tots els treballadors de PIF de l’edifici del costat de 
Torreferrussa, què van fer llavors des de Doctor Roux? «doncs si tu em treus els meus treballadors de les 
teves instal·lacions sense parlar-ne abans, doncs els teus que estan a les meves ja poden recollir els 
estris...» i així funcionen les coses a l’Administració. Els que pateixen tot plegat ja sabem que sempre són els
que menys culpa tenen.

CONCURS OPOSICIÓ DE DES-ESTABILITZACIÓ
En relació al Concurs Oposició d'Estabilització al Cos d'Agents Rurals des del sindicat IAC-CATAC hem 
mostrat els darrers mesos el nostre rebuig més enèrgic a les bases que es van proposar a Funció Pública per
part de la nostra Direcció General, bases que com sol passar Funció Pública va publicar en primera instància 
sense tocar ni una coma. Davant la petició d’IAC-CATAC de parlar amb Funció Pública al més alt nivell per 
esmenar aquestes bases es va dur a terme una reunió on semblava que acceptaven la majoria de les 
nostres peticions, però la sorpresa va ser majúscula quan tot i retallar algunes de les proves van tornar a 
publicar unes noves bases que tot i haver estat retocades encara eren unes bases profundament injustes al 
tractar-se d'una convocatòria pràcticament de la mateixa dificultat que una convocatòria ordinària: dos 
proves tipus test de coneixements i casos pràctics  però sense la reducció de temari que sí tindran la resta 
dels processos d’estabilització de l’Administració, 4 proves físiques exigents, proves mèdiques, curs selectiu 
i eliminatori de 530 hores...

Però la injusticia més flagrant és l'existència d'un topall: les 100 primeres notes de la primera prova 
(examen teòric i pràctic tipus test) únicament passaran a realitzar la segona!!! Això és vergonyós 
perquè va en contra de l'esperit del Procés d'Estabilització. Els interins que no obtinguin una de les 100 
milors notes al carrer!, de què els hi serveixen doncs els serveis prestats? Això és un despropòsit!!. 
Ara sabem que s’han presentat 603 aspirants pels 15 llocs de treball d’aquesta convocatòria, quines 
probabilitats tenen doncs els interins de guanyar la plaça si pràcticament no tenen cap avantatge contra 
els que es presentin del carrer?. Malauradament molts dels companys i companyes interins es quedaran 
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pel camí perquè des de Torreferrussa han volgut estalviar-se feina i sens dubte han tingut un palès dèficit 
d’empatia, les coses com són.

En una segona reunió des d'IAC-CATAC vam plantejar unes bases amb només dues proves, una teòrica i 
una prova física (únicament course navette), sense topalls i amb 13 temes de la part específica. Però FP es
va tancar en banda a negociar cap nou canvi a les actuals bases publicades amb la peregrina excusa de no
endarrerir el procés... com si l’important ara fossin els terminis i no mirar que es quedin els que ja hi són!!
En aquest sentit us comuniquem que IAC-CATAC ha decidit presentar recurs contenciós administratiu per
mirar d’esmenar aquesta penosa situació.

ALTRES TEMES

JUBILACIÓ ANTICIPADA
IAC-CATAC preguntem com està la formalització de les reunions que el Director General ens va assegurar (a 
la reunió del 13 de gener per parlar exclusivament de la situació de la Jubilació Anticipada), que faríem al 
març membres de les OO.SS. i segurament la Secretaria d’Interior amb la Secretaria d’Estat de Seguretat 
Social,  i també una altra reunió al Congrés dels Diputats amb diputats de diferents partits i promoguda per 
ERC. De fet fa quasi un mes vam enviar un correu a la Direcció General per saber com estava aquesta gestió 
i no havíem obtingut encara cap mena de resposta... Doncs bé preguntat directament i sense correus que 
cauen en l’oblit ens va dir que està pendent de la resposta de la Secretaria General d’Interior i que ens dirà 
alguna cosa la setmana vinent, veurem...

CONCURS DE TRASLLATS
l’Inspector en Cap com a president del tribunal del Concurs de Trasllats en curs ens manifesta que el motiu 
de que s’estigui allargant tant en el temps la seva resolució és per la complexitat alhora de fer les 
valoracions dels diferents mèrits. Tot i això ens assegura que la pressa de possessió de la plaça serà a l’abril 
o com a molt tard al maig.

CONVOCATÒRIA D’AGENTS EN CURS: tant els resultats de la primera prova com la data de la segona prova 
es publicaran al mes de març. El retard en la realització de la segona prova es deu a que s’ha de tornar a fer 
la licitació pública per trobar l’empresa que s’encarregui de l’examen.

PROPERA CONVOCATÒRIA D’AGENTS I PROPERA OFERTA PÚBLICA: Una bona notícia (si s’acaba complint) 
és que està previst que al mes de maig o juny es publiqui la nova convocatoria de 110 agents que venia 
recollida a la darrera Oferta Pública d’Ocupació, i també que des de la Direcció General estan treballant 
perquè a la propera oferta també vingui recollida una convocatòria amb el mateix nombre de places.

DÈFICIT PREOCUPANT DE VEHICLES A SEGARRA, GARRIGUES I ALTRES COMARQUES
Des d’IAC-CATAC comuniquem a la Direcció General que hem rebut queixes de companys per l’estat dels 
vehicles que han d’utilitzar en el dia a dia, o per la manca d’unitats. Per exemple en el cas de la Segarra els 
agents només disposen d’un Toyota i dos Terranos amb més de 260.000 km!! i en el cas de les Garrigues 
només disposen d’un Toyota i un Dacia per 6 agents + el CAB!!, sabem que altres comarques també tenen 
Terranos que com és normal grinyolen per tot arreu i altres amb dèficits de vehicles però aquests exemples 
sens dubte són molt aclaridors... com a resposta ens asseguren que són conscients de la situació però que al
juny arribaran vehicles nous de la darrera licitació i que a la tardor arribaria una altra partida. 

Seguim i Salut!
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