
 

 

Desplegament i plantilla

En paraules de la consellera “no volem crear expectatives, si confiança”. La seva voluntat és la de 
treure una convocatòria de sotinspectors (49) i una d’agents (en teoria 50) que ha d’estar previst 
als pressupostos del 2017. Això encara no està guanyat.
Donat que el nombre de funcionaris total de la Generalitat no pot créixer, aquest increment de 
plantilla del CAR s’ha d’aconseguir per canvi de cromos entre altres departaments, que tindran 
menys oferta pública de places de reposició quantes més nosaltres en tinguem de creació.
Tanmateix les convocatòries, malgrat estiguin als pressupostos del 2017 tenen un termini de tres 
anys per dur-se a terme, un aspecte tècnic que desconeixíem i que no ens mereix gens de 
confiança. Haurem d’estar amatents i vigilants.
Sigui com sigui, CATAC ha manifestat amb contundència que el desplegament de sotinspectors 
(49), convocatòria que a més pensen fer abans de la d’agents, és desproporcionat, és crear un 
munt de trones, els ocupants de les quals les ocuparan sense fer res a l’espera que arribi tropa! 
No ho entenem, ells ens ho expliquen i nosaltres no ho entenem, devem ser durs de mollera o es 
que algú prepara trones per escalfar seients? Ja els hi hem dit, entendríem que en traguessin una 
per regularitzar tot el tema dels caps d’Àrea Bàsica (15-18 places) i la resta 85 per agents base. 
Doncs no, i sindicalment ens hem quedat sols.

D’altra banda, tenen prevista la incorporació dels 5 caps d’Àrea Bàsica i el cap d’Àrea Regional 
del Pirineu (recordem que aquesta plaça es crea amortitzant-ne dues d’agent rural base!en la 
mateixa línia: prioritzen comandaments a base) a partir de l’1 d’abril. No sabem quines són les 
garanties que afirma la consellera que hem de tenir per creure que les ocuparan les persones 
millors per aquests càrrecs, veurem com es garanteixen els principis d’igualtat mèrit i capacitat.

És prevista una direcció General pròpia

La consellera ens ha confirmat que en qüestió de 15 dies ja podria publicar-se el decret de  
reestructuració del departament d’Agricultura, que inclouria la creació d’una direcció general 
pròpia per Agents Rurals, quelcom que ja preveia el Pla Estratègic del CAR. Els terminis per a fer-
la funcional serien d’entre un mes i mig i dos mesos més.

Pla Estratègic del CAR i debat obert sobre l’organització del CAR

La consellera també ens ha anunciat la seva intenció d’elevar al govern i donar publicitat al Pla 
Estratègic del CAR, encara que no estigui completament tancat.
Els sindicats farem una darrera revisió del document i signarem un acord amb el departament per 
tirar endavant amb el Pla, que preveu desplegament, noves convocatòries i mitjans. L’acord 
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representa un compromís que adquireix aquest govern i que, passi el que passi, qualsevol futur 
govern hauria d’entomar.
Per a CATAC un dels elements sobre el que no estem d’acord és el desplegament d’oficials. 
Veurem com s’escriu per poder signar l’acord.
Paral·lelament, i amb posterioritat a les conclusions del grup de treball de seguretat i a les 
valoracions que en faci el Comitè de Salut Laboral, es crea una comissió de treball per debatre 
sobre els canvis organitzatius que caldrà implementar a partir de les seves conclusions i decisions 
i que, indirectament obligaran a un canvi de model de treball.

Acte d’homenatge a en David i en Xavi

Ens confirmen que tindrà lloc el 11 de març a les 12,30 a Mas de Melons. Tindran una escultura 
d’acer dels perfils dels dos agents de dimensions reals i una placa commemorativa i presidirà 
l’acta el president de la Generalitat. Hi haurà parlaments de companys, família. Hi ha informació ja 
a les comarques més detallada.
La consellera donarà ordres per tal que els agents hi puguem anar en vehicle oficial i uniforme, 
per tant hi haurà instrucció a tal efecte.
S’ha debatut si han de tenir una medalla del Cos a títol pòstum, si el cos ha de tenir aquest tipus 
de medalles reglamentades, etc. 

5 mesos per iniciar la mitja veda

És ben possible que per al 15 d’agost no hi hagi res completament tancat, per molt ràpid que 
treballi tothom, la comissió d’experts en seguretat, el comitè de salut laboral que haurà de valorar 
les seves conclusions i la comissió de debat, la formació que s’haurà de rebre i la organització del 
treball que caldrà implantar, per tant, ens hem de començar a fer la idea de que segurament 
tindrem clar el que s’haurà de fer, qui i com, però possiblement encara no tinguem ni tots els 
mitjans ni tota la formació necessària per fer-ho. El que ens portarà a endegar la campanya de 
caça amb un format provisional i una instrucció provisional, molt millor segurament que l’actual, 
però encara no el definitiu.

vacants a l’ATRI

CATAC ha preguntat què passa amb les places vacants que no surten a l’ATRI, que la subdirecció 
del CAR afirma que ha tramitat (30 aproximadament) i que la direcció de serveis afirma el mateix, 
que les ha enviat a Funció Pública per la seva publicació, la directora i el secretari general ens 
asseguren que ho tenen tramitat i que és FP qui té la pilota a la teulada, i que miraran a veure que 
passa. També s’estan estudiant la demanda que els vàrem fer de treure 11 places més per 
interins resultat de la suma de totes les reduccions de jornada, sembla que tècnicament és més 
complicat, això els ha permès no haver de donar més explicacions, de moment, si diuen que ho 
estan valorant, els donem un vot de confiança.
De moment ens hem encallat amb 5 places, veurem.

Altres
També s’han compromès a tenir un reglament d’ús d’armes i de segona activitat per aquest 
2017.
Sobre el de segona activitat, el passat 15 de febrer es va aprovar al parlament de Catalunya la 
resolució del reglament de segona activitat al Cos de Bombers, al de Policies Locals i Cos de 
Mossos d’Esquadra, i gràcies a una esmena presentada per la CUP es va introduir en aquesta 
resolució al Cos d’Agents Rurals i al de treballadors Penitenciaris.
En un futur la segona activitat en aquests col·lectius tindrà una llei pròpia.
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Sobre la declaració de Cos Essencial, ens comuniquen que Funció Pública al·lega problemes 
tècnic per fer aquesta declaració. Nosaltres no ens ho creiem i avui ens ho han certificat, de fet, el 
que vol Funció Pública és que no hi hagi cossos especials. Els hi hem dit que d’acord, però que 
treballin perquè mentre no sigui així ens declarin Cos Essencial el nostre.

CATAC ha demanat que ens expliquin quins passos s’estan fent i tenen previstos de fer per 
augmentar la seguretat en els servei de caça des de fora del Cos, és a dir, amb el control de les 
APC als seus socis, amb la seguretat i les sancions en la nova llei de caça, en les llicències etc. 
La directora ens ha dit que ha començat a parlar-ne amb la Federació i que aquesta ha mostrat 
sintonia amb el tema de control a les APC, també que s’ha reunit amb el consell nacional de caça 
i que promourà una participació important per la nova llei de caça.
No era el moment, però CATAC i imaginem que tots els sindicats del Cos volem veure canvis a 
fora també, no només a dins. Per tant, estarem amatents a que es camini en aquesta direcció.
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ASSEMBLEA GENERAL DE CATAC

El proper dia 8 de març celebrem assemblea general.
Tots els afiliats heu rebut la convocatòria i sabeu que podeu convidar als simpatitzants que 
vulgueu. 
Aquesta assemblea serà molt interesant i necessària per marcar els passos a seguir en les 
properes decisions que s’hagin de prendre sobre els canvis que de ben segur arribaran al Cos. 
És una oportunitat per expressar la teva opinió.
L’assemblea és a les 6 de la tarda. Recordeu que, en base a la normativa vigent (llei 9/87 i pacte 
de drets sindicals)  podeu plegar dues hores abans per assistir-hi, instància que es comunica 
també a direcció de serveis, subdirecció i Inspecció del CAR.
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