
El passat dijous vam mantenir la reunió que des de IAC-CATAC vam sol·licitar al Departament d’Interior arrel
del traspàs del CAR a aquest Departament. A la reunió també es va convocar a la resta de sindicats i estava 
present el Secretari General (Oriol Amorós) i el Director General del CAR.

La nostra intenció era conèixer l’encaix del CAR a Interior així com explicar-li amb detall al Secretari General 
la difícil situació que pateix actualment el cos pel dèficit de plantilla, fer-li saber les nostres demandes i 
també ela nostra oposició a l’actual Reglament d’Armes. Lamentablement per «problemes d’agenda» la 
reunió va durar molt menys del que ens hagués agradat i només vam poder tractar els temes 
superficialment, us fem cinc cèntims:

ENCAIX DEL CAR A INTERIOR: 
Preguntat per quina és/serà la posició del Departament envers el CAR (fent-li esment del que deia el 
programa electoral de ERC i el nostre total desacord) el Secretari General va comunicar-nos que no està 
damunt de la taula ni a curt ni a mig termini integrar-nos a ME però també va puntualitzar que a llarg plaç 
no podia assegurar-nos res perquè la realitat és molt canviant... . També es va sincerar dient que tenen un 
pacte de govern i que si haguessin tingut majoria absoluta es veurien «obligats» a complir el seu programa 
electoral... 

També ens va dir que a Interior el CAR podria aprofitar les sinergies amb els altres cossos que l’integren així 
com disfrutar de les oportunitats de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per la seva banda el nostre
DG va dir «estem al Departament en el que ens agradaria estar». Això se’ns dubte és una falacia ad 
populum atès que parla de la voluntat de tots nosaltres...

DÈFICIT DE PLANTILLA:
Aquest va ser el punt que més vam aconseguir desenvolupar a la reunió, un punt que des del nostre punt de
vista és el principal problema que patim i que tenim enquistat de fa anys.

Des d’IAC-CATAC vam exposar que mai la situació a sigut tan crítica a nivell de plantilla com la que patim 
actualment, que la situació a comarques és del tot insostenible i que s’ha de fer una convocatòria realment 
ambiciosa. Vam evidenciar que el problema no és únicament la falta d’agents sinó també que l’augment de 
competències al CAR ha crescut d’una manera quasi exponencial i que el nombre d’actuacions que 
realitzem (amb tots el PNT’s, actes i fitxes associats) és del tot inassumible amb la plantilla actual. 

Vam incidir que cal una especialització real: no som súper-homes ni súper-dones com per portar a terme 
tant enorme quantitat de tasques diferents i fer-les amb la professionalitat necessària. La frase que sovint 
ens ha arribat des de la DG que «tots hem de fer de tot» és inviable i fa anys que té com a conseqüència 
evident la desmotivació de molts de nosaltres. També vam expressar que tot i que la formalització i 
potenciació dels grups especials i de suport van en la bona direcció creiem que ara no toca, perquè aquests 
grups estan duent a terme noves tasques però seguim sent el mateixos i això està provocant que a les 
comarques la feina habitual recaigui en cada vegada menys agents.
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També vam remarcar l’evident dèficit de formació que patim, altrament és una quimera perquè és del tot 
impossible que ens formin adequadament a tots en tots els àmbits de la nostra feina. Sobretot els darrers 
anys en que s’ha donat prioritat a la formació en «seguretat» i als grups especials i de suport però deixant 
de banda tota la resta de tasques. Quants cursos hem fet que després no hem aprofitat perquè no ens ha 
sortit la feina al nostre dia a dia o ho ha fet després de massa temps?, la única forma de ser professionals i 
fer la feina ben feta és tenir una professió i això vol dir dominar el que fem, i l’única manera d’aconseguir-
ho és amb la pràctica constant. La nostra realitat és que des de fa massa temps per moltes de les 
incidències que no dominem hem de començar a revisar el PNT de torn per veure què i com hem de fer la 
feina, perquè a més si ens equivoquem podem rebre...

No vam deixar de remarcar-li al Secretari General que som una plantilla amb una mitjana d’edat del voltant 
dels 53 anys i que donades les característiques de la nostra feina cada vegada tenim més baixes laborals la 
qual cosa encara empitjora més la situació. 

Per tot l’exposat vam demanar que d’una vegada es compleixin les promeses que portem anys escoltant i  
que es posin les piles amb les convocatòries, perquè estem a l’equador del PECAR i fins ara l’unic que tenim 
és una convocatòria que no arriba ni a cobrir les jubilacions!! També vam reiterar la nostra oposició a la 
voluntat de la DG de fer properament una convocatòria de sotsinspectors perquè trobem que és un 
despropòsit amb la situació actual.

 El Secretari General va assegurar-nos que li ha quedat clara la nostra demanda i que estan compromesos 
amb el compliment del PECAR, i que faran s’encarregaran de recordar a Economia i Funció Pública que està 
aprovat i s’ha de donar compliment.

JUBILACIÓ ANTICIPADA:
En aquest tema el Secretari General ens va dir que tenen la voluntat de negociar-la amb l’Estat 
conjuntament amb la ME. Sens dubte és la millor notícia que ens va donar tot i que com sempre no ens va 
assegurar res, només que s’està negociant juntament amb moltes altres coses.

BASES:
El Secretari General va reconèixer que encara no tenen clara la estratègia a seguir en el tema de les bases 
del CAR, però que estudiaran un model de base i la idea és fer una primera prova en alguna comarca per 
després fer-ho extensiu a la resta. No va descartar però la inquietant idea que en algun cas concret com a 
«hipòtesi puntual» es faci efectiva la integració en alguna comissaria de ME...

TAULES RETRIBUTIVES:
Donada la negativa dels sindicats a la adequació de les taules retributives proposada fa unes setmanes la 
idea que tenen es realitzar una reforma integral de totes les categories, això sí això no serà d’avui per demà.

 REGLAMENT D’ARMES 
Només ens va donar temps de comunicar-li el nostre desacord amb el Reglament d’Armes aprovat, així com
de fer-li entrega d’un dossier amb el nostre manifest contra el RA amb documentació adjunta i la nostra 
proposta de formació d’un grup especial per activitats amb més risc d’agressió. Us recordem que encara 
tenim un recurs en via judicial i que encara no hi ha sentència ferma, veurem com acaba tot plegat...

Salut!!
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