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LA IAC-CATAC DIEM NO AL DECRET D’ARMES DEL COS D’AGENTS RURALS: 
Més armes no és més seguretat! 

 
Des de la Direcció General del Cos d’Agents Rurals (CAR), del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya s’ha pres la decisió d’armar el CAR, i 
això es fa amb l’argument fals que les armes donaran seguretat 
en les tasques ordinàries.  
 
Aquesta voluntat d’armar el CAR amb porres i armes de foc ha 
sorgit a conseqüència d’un fet que va provocar molta 
commoció, molt de dolor i molta ràbia. Però s’ha fet sense 
realitzar cap estudi ampli i objectiu que ho avali, sense fer un 
debat on hi siguin representades totes les parts implicades, 
administració, persones treballadores, administrades, expertes 
en seguretat, en filosofia i ètica laboral, etc. S’ha fet en calent 
deixant-se portar pels sentiments i les pressions provocades per 
una querella criminal interposada contra 11 alts càrrecs del 
Departament, i en aquestes circumstàcies no es poden prendre 
decisions correctes. 
 
Per desenvolupar aquesta proposta de Decret d’armes la DG es va basar només en les conclusions d’un 
grup d’experts en armes i procediments policials, en comptes de configurar un grup d’experts en seguretat 
en sentit ampli. Així el resultat no podia ser un altre que obligar els agents a portar una arma (porra) en tot 
moment i en totes les tasques, sense tenir en compte que la majoria d’aquestes (aprox un 85%) són de 
caire tècnic i tenen un risc d’agressió molt baix, almenys no més alt que les que tenen altres professionals 
com de la sanitat, educació, etc. També es proposa que tots els agents hagin d’utilitzar armes de foc en 
determinades situacions. 
 
Des de la IAC-CATAC ens oposem totalment a l’aprovació de la proposta de Decret d’armes del Cos 
d’Agents Rurals (CAR) que ha presentat l’Administració perquè: 
 

 Els Agents Rurals no són un cos policial ni de seguretat ciutadana encara que tinguin funcions de 
policia administrativa especial i policia judicial. 
 

 És fals l’argument que les armes donaran seguretat a les tasques ordinàries. Els estudis per part de 
prevenció de riscos conclouen que pel 85% de les tasques ordinàries no calen més mesures de 
seguretat que les que es tenia fins ara. En el mateix sentit, l’estudi comparatiu amb altres països 
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europeus de les condicions i funcions encomanades als Agents Rurals reflecteix que aquestes es 
distribueixen en unitats o cossos segons especialitats, la qual cosa fa que una part petita 
d’aquestes funcions recaigui en personal amb requeriment d’armes. Per aquestes tasques 
proposem la creació d’un grup especial -com altres que té el cos- aprofitant la previsió d’ampliar 
els efectius del cos a 800 agents fins l’any 2026, i no pas dotar d’armes indiscriminadament. 

 

 És il.legal que es rebaixi el sou a les persones funcionàries que no superin les proves i els cursos per 
portar armes, incomplint les taules salarials vigents.  

 

 És irresponsable parlar de passar persones a segona activitat quan no existeix encara un Reglament 
de 2a activitat per aquest cos.  

 

Per tot això la IAC-CATAC demanem que s’aturi el procès d’aprovació de l’esmentat decret tal i 
com està redactat i l’obertura d’un període de debat i reflexió on siguin representades totes les 

parts implicades. 
Obligar a portar una arma no és solament una qüestió tècnica de seguretat sinó una opció 

política amb importants repercussions humanes i ètiques sobre els propis agents i sobre 
tercers. 

 

6 DE DESEMBRE DE 2019: 
Pla de millora de la qualitat dels serveis i modernització de l’Administració o una 

“presa de pèl”? 
 

La secretària de Funció Pública ha vingut avui 
“només” a explicar a la Mesa Sectorial la 
proposta de l’Administració que la plantilla 
que ho desitgi podria anar a treballar 
voluntàriament el divendres 6 de desembre, 
desplaçant-se als centres que la Generalitat 
tingués oberts aquell dia, per realitzar un “Pla 
de millora de la qualitat dels serveis i 
modernització de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022”. 
 
Des la IAC-CATAC hem manifestat què barrejar l’opció de treballar un festiu amb la realització d’un Pla de 
millora és una “presa de pèl”. Qui no vagi “voluntàriament” a treballar el 6 de desembre no pot opinar en 
el Pla de millora? La compensació de les hores treballades fins quan podrà gaudir-se? Per què el 6 de 
desembre i no un altre dia de l’any? No és prou important un Pla de millora com perquè hi pugui participar 
tota la plantilla? 
 
La informació que ens dóna la secretària de FP és, a banda d’insuficient -en fi, poc treballada i improvisada, 
a veure si s’esforça una mica més la propera vegada que ens vulgui utilitzar- : 
 

- contrària a la més bàsica política de gestió de personal com és la recerca de la conciliació de la vida 
laboral i personal, per un costat diu que es dirigeix a tot el personal però per l’altre només tenen la 
possibilitat de participar qui no tingui problemes de conciliació en un dia festiu que, per arrodonir 
la jugada, és un cap de setmana de 3 dies 
 

- contrària a la més bàsica política de planificació d’un procés participatiu com és la pretensió de 
donar veu a tothom, ves per on interessa aquell més crític 

   

En definitiva, no cal ser gaire perspicaç per entendre de què va lligar ara aquest festiu i el pla de 
millora... 
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CONDICIONS LABORALS DEL COS SUBALTERN: 
Segons Funció Pública no li consta cap problema, tot és fantàstic! 

 

Per unanimitat TOTS els sindicats presents a la Mesa ens hem adherit a la proposta de crear un Grup de 
Treball per trobar vies de negociació i resolució de les problemàtiques en els condicions laborals que 
arrossega el cos de personal subaltern de la Generalitat de Catalunya:  
 

- Precarietat deguda a l’alt grau d’interinatge en aquest col.lectiu que ronda el 50% 
- Mitjana d’edat elevada -més de 50 anys- i problemàtiques associades a l’envelliment de la plantilla 
- Pressions rebudes pel col.lectiu perquè faci tasques que no li pertoca, especialment en els centres 

educatius 
- Irregularitats en els horaris que en alguns casos se’ls demana de permanència i obertura dels 

centres 
 

Tanmateix, segons Funció Pública NO hi ha cap problema i s’ha negat a la creació del grup de treball!!! 
 

És a dir que allò que expliquem no té cap valor: senzillament, NO hi ha cap problema. Menyspreu 
absolut del subdirector general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials cap al cos i la seva 

representació. Comencem bé! 
 

PERMÍS PER A EXÀMENS FINALS: 
 

La normativa vigent en relació a permisos per assistència a exàmens literalment diu: 
 

✓ Art 96.1 c) del Decret legislatiu 1/1997: Per a exàmens finals en 
centres oficials, un dia i per a altres proves definitives 
d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps 
indispensable per fer-les. 

✓ Art 48 d) de l’EBEP: Per a concórrer a exàmens finals i altres 
proves definitives d’aptitud, durant els dies de la seva 
celebració. 

 
La IAC-CATAC reivindiquem que es reconegui l’esforç d’autoformació dels i les empleades públiques. 
Demanem s’unifiquin els criteris a tots els departaments i es donin les instruccions per a què es considerin 
inclosos en aquest supòsit els exàmens per a l’obtenció de certificats d’aptitud, entre d’altres, ACTIC, carnet 
de conduir, exàmens EOI i altres escoles d’idiomes, certificats d’aptitud professional, etc. 

 

PAGAMENT DE DIETES I HABILITACIÓ DE BESTRETES: 
 
Des de IAC-CATAC volem recordat que cap persona treballadora té l’obligació d’emprar el seu vehicle per 
a tasques pròpies del seu lloc de treball. L’Administració ha de garantir la disponibilitat de vehicles per a 
aquestes tasques pròpies i especialment si són desplaçaments inherents al lloc de treball. 
 
Avui hem denunciat per enèssima vegada que els barems 
econòmics que regeixen actualment aquestes dietes son obsolets 
ja que fa molts anys que no s’actualitzen. L’excusa que ens han 
donat per no actualitzar-los: “no hi ha diners perquè estem en 
pròrroga pressupostària”.  
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HORARIS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVEI A OFICINES DE REGISTRE I OACs: 

 
Des de la IAC-CATAC fa temps que demanem a Funció Pública la revisió de la normativa que regula els 
horaris de les oficines d’atenció ciutadana i dels registres públics de l’administració. Concretament, sobre 
els dies 24 i 31 de desembre, per una banda hi ha el Decret 56/2012 de jornada i horaris, que preveu 
serveis essencials durant aquests dies, i, per l’altra, hi ha l’Ordre PRE/253/2012, de 27 d’agost, que estableix 
l’obertura dels registres públics dels serveis centrals dels departaments també durant aquests dies.  
 

Avui dia l’obertura d’aquestes unitats durant 
aquests dies és innecessària: aquests dies 
tenen la consideració de festius per a bona 
part del personal; l’evolució dels darrers anys 
de les entrades d’aquests dies en els 
registres esmentats és irrisòria i, a més, el 
propi Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya promou el desenvolupament cap a 
l’administració electrònica. 

 
Funció Pública en el seu moment se’ns va treure del damunt i ens va derivar a la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana, competent sobre l’ordre esmentada. I ara torna a fer el mateix:  la normativa està clara, no hi ha 
res més a dir. I on està l’espai de reflexió, de debat i de revisió de les condicions laborals que reclamem? 
Ens hem d’agafar a una legislació del 2012, desfasada, que partia d’unes circumstàncies a les antípodes 
de les actuals, només perquè està vigent i perquè no hi ha cap voluntat de revisar-la -que és el que 
demanem?  
 

Es mantenen en el menyspreu absolut cap a determinat personal i la seva representació! 
 

Torn obert de paraules: 
 

▪ Funció Pública ens ha lliurat el següent Calendari previst de trasllat al complex d’oficines del 
Districte Administratiu (de febrer a juny de 2020): 

 

Departament Edifici Previsió inici de trasllat 

JUS Via Laietana, 56 (Àrea TIC) 28/02/2020 

JUS Pau Claris, 158 06/03/2020 

JUS Aragó, 330-332 06/03/2020 

JUS Enric Granados, 33 (CIRE) 20/03/2020 

JUS Casp, 24-26 27/03/2020 

VEH Pg de Gràcia, 19 (Àrea TIC) 03/04/2020 

VEH Gran Via de les Corts Catalanes, 639 03/04/2020 

VEH Via Laietana, 14 17/04/2020 

PDA Via Laietana, 26 17/04/2020 

PDA Rivadeneyra, 6 24/04/2020 

JUS Rivadeneyra, 6 24/04/2020 

VEH Rambla de Catalunya, 19-21 24/04/2020 

VEH Gran Via de les Corts Catalanes, 635 15/05/2020 

EMC Pamplona, 103-113 15/05/2020 

VEH Pg de Gràcia, 19 (resta d’unitats) 29/05/2020 

PDA Salvador Espriu (CTTI) 05/06/2020 

 


