23 de setembre
Circular informativa

MODIFICACIONS REGLAMENT D’ARMES-ARTICLE 20
2ª ACTIVITAT
A la darrera reunió mantinguda amb la Direcció General ens van informar de les
modificacions sofertes pel decret que ha de desenvolupar el futur decret d’armes del CAR
arrel del període d’exposició pública i les al·legacions presentades.
Malauradament no s’han tingut en compte cap de les al·legacions aportades per CATAC, tot
i que ens van dir “erròniament” que van acceptar la que afectava a l’article 13.1:
13.1 Com ha quedat: “Tots els membres del Cos d’Agents Rurals han de dur l’armament de
dotació en l’exercici de les funcions encomanades de vigilància i inspecció que es determinin
mitjançant instrucció, llevat de les exempcions previstes a l’article 12 d’aquest Decret”.
13.1 Com la vam presentar: “Tots el membres del Cos d’Agents Rurals Els agents rurals*
quan realitzin funcions que es consideri que tenen un alt risc d’agressió i hagin realitzat la
formació específica han de dur la defensa extensible l’armament de dotació quan estiguin
de servei, llevat les exempcions previstes a l’article 12 d’aquest Decret.
*a la resta de l’articulat demanem que la defensa extensible només la utilitzi un grup d’agents amb formació específica
Excepte un canvi molt substancial a l’article 20 la resta de canvis, com podreu comprovar (us
adjuntem el nou articulat amb els canvis remarcats en groc), no afecten significativament el
contingut i esperit del reglament.

Article 20
Aptitud
“Els/les membres del Cos d’Agents Rurals que durant un període total de dos anys, de
manera contínua o discontínua, no superin les proves mèdiques, psicològiques i
psicotècniques a què se’ls convoqui, o no hagin superat els cursos obligatoris de formació
continuada o els exercicis i les pràctiques per a l’ús de les armes reglamentàries, han de
passar a la segona activitat quan correspongui o se’ls hi adaptarà a la baixa el complement
específic a la nova situació funcional.”
(NOTA: La idea de la DG és que tots fem formació per dur arma curta. L’arma curta no
seria de dotació per hi hauria a totes les bases per fer les tasques que es determinin...
Actualment s’ha sol·licitat la compra de 110 carabines i 50 revòlvers)
Aquest canvi inesperat ens va sorprendre i indignar. El Director General ens van assegurar
que la DG no té res a veure amb aquesta modificació i que és exclusivament una decisió de
Funció Pública.
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També ens van dir que la DG interpreta que la reducció del complement específic no
s’aplicaria a cap agent que hagi realitzat les proves/cursos i no les hagi superat, sinó només
en aquells casos en que no es vulguin fer. Tot i això la lectura de l’article és del tot
interpretable i dóna peu a una ambigüitat que creiem premeditada: què vol dir “quan
correspongui”?, de quan seria la reducció del complement específic?. Per aclarir-ho hem
demanat una reunió urgent amb Funció Pública.
Com sabeu CATAC està radicalment en contra que obliguin a tota la plantilla a treure’s la
llicència d’armes, i aquesta reducció del complement específic ens sembla totalment injusta
i una forma poc velada d’amenaça.
Davant les queixes per una possible reducció del complement específic i que sempre ens
hem mostrat favorables a que els companys armats (degudament formats i en actuacions
amb elevat risc d’agressió) cobrin un plus, el Director General va argumentar que ja cobrem
aquest plus per portar armes. En aquet punt des de CATAC li vam recordar que cobrem un
plus pel conjunt de riscos que tenim a la feina (incendis, fauna salvatge, zoonosi, conducció
per pistes, tòxics i un enorme etcètera), i que el % de temps que fem actuacions amb elevat
risc d’agressió és molt baix.

SEGONA ACTIVITAT
Un altre aspecte rellevant de la reunió va ser la intenció de la DG de impulsar definitivament
la 2ªactivitat, com a conseqüència del canvi en la redacció de l’article 20. Ens convocaran
per decidir quines funcions de les que actualment fem es podran continuar duent a terme
dins de la 2ª activitat. L’Inspector ens va avançar que la idea de la DG és que el 80 % de les
tasques es puguin fer amb 2ª activitat.
Davant d’aquest status quo des de CATAC proposarem que totes les tasques que no tinguin
un elevat risc d’agressió (a concretar) estiguin incloses a la 2ª activitat. Altrament pensem
que així s’està desnaturalitzant la idea de 2 activitat i que seria molt més coherent la creació
d’un grup específicament format per realitzar les tasques amb més risc d’agressió. Un grup
que entenem que amb els vímets actuals no es pot fer, però estem segurs que ens els
propers anys es podria assolir.

Continuem treballant per una feina més digna, més justa i en la que hi càpiguen les diferents
sensibilitats del col·lectiu.

Salut!
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