
 
 
 
Benvolguts companys i companyes, 
 
Us volem informar de la situació en que es troba actualment la nostra demanda de 
jubilació anticipada.  
 
Tal com hem anat informant puntualment, tota la documentació administrativa ja està 
redactada i a punt de ser tramitada.  
 
L’informe justificatiu que ha elaborat el grup de treball ja fa temps que està redactat i 
signat digitalment pels representants sindicals que hem participat en la redacció 
d’aquest. No obstant, prèviament a la seva tramitació, la direcció general ens va 
informar que aquesta es retardaria, ja que el Conseller volia fer, conjuntament amb els 
representants sindicals, un acte protocol·lari per signar la sol·licitud que s’ha d’adreçar 
al Ministerio de Inclusión, Seguretad Social i Migraciones. Això ho va fer endarrerir tot 
i malauradament la setmana que s’havia de fer l’acte, el Conseller va ser ingressat i 
operat d’urgència. Les organitzacions sindicals, per tal de no demorar més la 
tramitació de la documentació, optem per demanar que no es faci l’acte protocol·lari. 
Així doncs, la sol·licitud/instància que s’ha d’adreçar a la Dirección General de la 
Ordenación de la Seguridad Social ja fa dies que està signada digitalment per tots els 
coordinadors de les organitzacions sindicals del CAR. Ara bé, a dia d’avui encara 
manca  la signatura del Conseller i registrar la sol·licitud. No entenem com un 
tràmit digital tant senzill pot trigar tant a fer-se.  
 
Els representants sindicals fa setmanes que ens estem reunint amb diputats del 
Parlament de Catalunya per tractar la qüestió de la jubilació anticipada. Ens hem reunit 
amb membres de la Comissió d’Interior dels grups parlamentaris d’ERC, JUNTSxCAT, 
EN COMÚ PODEM, SOCIALISTES i CUP. 
 
També hem tingut contactes i en breu celebrarem una reunió, amb diputats dels grups 
parlamentaris dels Socialistes i dels Comuns que formen part de la Comissió de 
Pressupostos del Congrés dels Diputats, ja que és on s’ha de materialitzar 
l’acceptació, per part d’aquests dos partits que formen en coalició el Govern espanyol, 
de l’esmena a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per la 2023 que inclogui el 
coeficient reductor de l’edat ordinària de jubilació al CAR. Així mateix, hem trobat bona 
acceptació per part del grup parlamentari de JuntsxCat al Congrés, els quals es van 
comprometre a presentar aquesta esmena als pressupostos. També estem explorant 
la possibilitat que el grup parlamentari del PDeCAT al Congrés també presenti 
l’esmena. 
 
En canvi, i paradoxalment, per part del partit del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, el qual té una de les claus per aprovar els PGE i que en teoria hauria de 
ser el nostre principal aliat, les senyals que hem rebut no conviden a l’optimisme... 
Agraïm però que, en l’àmbit del Parlament de Catalunya, ERC ens han facilitat poder 



fer una compareixença a la Comissió d’Interior, per tal de que s’aprovi una proposta 
de resolució del Parlament a favor de la nostra jubilació anticipada. No obstant, 
aquesta resolució possiblement arribi massa tard i únicament tindrà un valor merament 
simbòlic i testimonial, ja que la competència per establir un coeficient reductor es 
exclusiva del Govern de l’Estat. A nivell de representants d’ERC al Congrés dels 
Diputats hem trobat una recepció freda i poc entusiasta. Encara que finalment hem 
aconseguit  que es comprometin a presentar l’esmena, nosaltres mateixos hem hagut 
de redactar el text d’aquesta.  
  
Considerem que el partit del Govern de la Generalitat de Catalunya, el qual té una de 
les claus per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat i per tant pot negociar amb 
els partits que formen en coalició el Govern espanyol l’acceptació de la nostra esmena, 
no té el paper actiu que el nostre director general va dir que assumiria en tot allò relatiu 
amb la nostra jubilació anticipada. De fet, com sabeu, des que vam manifestar la 
nostra voluntat de demanar la jubilació anticipada, el director general sempre ha 
mostrat poc interès. Tot i que darrerament ha manifestat que per ell es de màxima 
prioritat, és evident que no ha estat així, que hi ha hagut més desídia que entusiasme 
per la seva part. De fet, com a primer interlocutor polític, ell te que ser la nostra cadena 
de transmissió amb ERC, i és molt possible que el fet de que les gestions a nivell 
polític no estiguin a dia d’avui madures es degut a la falta de funcionalitat del primer 
esglaó: el nostre director general. Per tot això, el pròxim 8 de novembre tindrem una 
reunió amb el president de ERC, l’Oriol Junqueras, per tal d’explicar-li el desgavell que 
creiem que hi ha. 
  
Resumint, en el si del nostre propi Departament s’està endarrerint el tràmit 
administratiu de registrar la sol·licitud a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social i, d’altra banda, els parlamentaris al Congres dels Diputats del mateix 
partit no s’agafen la nostra jubilació anticipada amb l’interès que creiem que ho haurien 
de fer, observant certa desídia. Ens quedem amb el regust de que s’està fent veure 
que es fan les coses, però no veiem ni interès, ni molt menys la il·lusió que caldria 
esperar dels nostres responsables polítics. Tenim la impressió que aquest 
endarreriment i falta de interès, pot tenir com a resultat que enguany la nostra jubilació 
anticipada tampoc prosperi: Tots sabem que si aconseguim ara la jubilació anticipada, 
una part considerable del col·lectiu s’hi podria acollir, reduint el nombre d’agents 
operatius. Però és clar, voler evitar això seria  fer-nos pagar la seva incompetència en 
trigar tants anys a convocar noves places d’agents rurals per tal d’augmentar el 
nombre d’efectius. 
  
EL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE FINALITZARÀ EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 
D’ESMENES a l’avantprojecte de llei dels PGE per al 2023 i si no tenim un compromís 
clar de que compliran amb els acords pactats i de que reclamaran de manera ferma 
al Govern espanyol que reconegui un coeficient reductor a la nostra edat de jubilació, 
ENS HAUREM DE MOBILITZAR I PREPARAR ACCIONS CONTUNDENTS. 
 


