
CATAC s’ha reunit amb els grups parlamentaris durant la negociació dels 
pressupostos 2017 per demanar que posin dotació econòmica per una convocatòria 
d’Agents Rurals el 2017 amb nombre de places no inferior a 60. 
Els hi hem explicat com el Pla Estratègic preveu una sèrie de convocatòries fins arribar a 150 
places fins el 2022 I 180 més fins el 2027. La majoria han entès que l’envelliment del cos ens 
pot portar a un decaïment clar d’un dels millors instruments de defensa de la natura i difusió 
dels seus valors.

 

 

Des del departament ens comuniquen que estan enviant a Funció Pública les 
places per a la contractació d’interins. 
Previsiblement a primers de la setmana entrant surtin publicades a l’ATRI les 
primeres places d’interins, unes 16 aproximadament.  

* Hem de recordar que un cop publicades les places, en una primera fase, tots els 
funcionaris que les vulguin ocupar les hauran de demanar per poder-les ocupar en 
comissió de serveis (hi haurà uns 7-9 dies per fer-ho), posteriorment s’oferiran als agents 
interins les places que hauran quedant buides. 
Aquest procediment, seguint els mateixos criteris de selecció, substituirà definitivament 
el concursillo de comissions de servei que és farregós i poc àgil. 

Segurament, entre la publicació a l’ATRI i la resolució de tot el procés d’ocupació de 
places que tenim buides passi un temps que a tots ens pugui semblar massa llarg, 
especialment els 4 agents que varen participar al concurs de comissions de servei i que 
estan a l’espera de l’arribada dels agents interins per poder-se moure del seu lloc. 
Però almenys sembla que comença a caminar de veritat el procediment de contractació 
que ha de servir per recuperar una part del que hem perdut i repartir millor la càrrega 
de treball d’algunes comarques molt afectades. 

D’altra banda, també hem demanat que les reduccions de jornada se sumin per poder 
contractar interins, i no haver de denegar reduccions de jornada per interès 
particular per falta d’efectius, que és el que ha passat ja a la comarca d’Osona. 
NO PODEM ACCEPTAR QUE LA FALTA D’EFECTIUS COMPORTI UNA LAMINACIÓ DEL DRET A LA 
REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR, més tenint en compte que hi ha 
instruments com la contractació d’interins que està finalment desencallada, i que 
encara que pugui ser més complexa la contractació en aquests casos per la suma de 
diverses reduccions, a vegades de comarques diferents, no vol dir que no sigui possible. 
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ARRIVEN ELS INTERINS…”buenu”, van arribant..
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