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1. Proposta de Decret de Reglament d’Armes del Cos d’Agents Rurals. 
 

La IAC-CATAC hem presentat esmena a la totalitat a la Proposta de Decret de 
Reglament d’Armes del Cos d’Agents Rurals donat que: 
 

a) Se’ns ha enviat la proposta dues hores abans de començar la Mesa, fet que 
trobem totalment intolerable i evidencia la manca de voluntat de 
negociació per part de l’Administració. Premura que ha estat també 
criticada per la resta de sindicats, excepte CCOO. 

b) Volem donar veu als representants del col.lectiu d’agents rurals que 
manifesten que no veuen justificat l’ús d’armes de tota la plantilla quan la 
mateixa administració constata que només un 15% de les tasques es 
consideren de risc i susceptibles de necessitat d’ús d’armes.  

c) L’ús d’armes comporta un canvi en el model de cos, especialment un canvi 
en les condicions laborals de la plantilla. La nostra proposta és la creació 
d’un Grup Especial d’Intervenció. 

 
Per això hem demanat no tancar aquest tema en la Mesa d’avui. Hem demanat 
tractar aquesta proposta en el Grup de Treball. La resposta ha estat “que torni el 
document al Grup de Treball per tancar-lo amb o sense acord i no tornar a parlar-
ne en la Mesa”.  
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2. Negociació de la jornada de treball del personal administratiu i tècnic per 
l’establiment d’un dia de permís addicional per la coincidència en dissabte de 
dos festius nacionals no recuperables i no substituïbles durant l’any 2018. 

 
Com que l’any 2018 el 6 de gener i el 8 de desembre són dissabtes festius des d’ 
IAC CATAC proposem que un dissabte sigui per recuperar segons calendari laboral 
general, com ja es va fer el 2017 amb el 24 de juny, i l’altre ens el donin a sumar a 
assumptes personals. La resta de sindicats s’adhereixen a la nostra proposta 
excepte CCOO. 
 
L’Administració ens diu que ja en parlarem a la Mesa Sectorial del setembre ja que 
afecta al desembre i encara falten molts dies. Des d’IAC CATAC manifestem la 
nostra protesta que donar llargues és un perjudici per la gestió ja que, tot i que 
afecta al còmput horari anual, els treballadors i treballadores no ho sabran fins 
tres mesos abans d’acabar l’any. 

 
3. Càrregues de treball als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament: 

realització de tasques que no són del propi cos i baixes mèdiques i vacants sense 
cobrir. Situació que genera molt malestar entre la plantilla: possibilitat de 
reorganitzar les tasques i fer revisió dels nivells. 
 
Des de IAC CATAC juntament amb tots els sindicats presents a la Mesa denunciem 
la manca de personal i l’excès de càrregues de treball als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament. És urgent prendre mesures per a: 

• Cobertura de les vacants i de baixes. Preguntem si és cert que no es 
cobreixen les baixes i no obtenim resposta clara. 

• Adequació de les tasques i acabar amb el “tothom fa de tot”: auxiliars que 
fan tasques de categories superiors, personal que fa atenció al públic tot i 
no tenir-ho reconegut, etc 

 
Demanem i exigim es prenguin mesures JA per tal d’aportar solucions a aquesta 
problemàtica que també s’exten a les plantilles dels centres. En aquest sentit 
tant IAC CATAC com la resta de sindicats demanem a l’Administració ens faciliti 
informació sobre quins són els criteris i les ràtios que fa servir el Departament 
d’Ensenyament per determinar les plantilles, ja que és evident que les ràtios 
teòriques de 400 alumnes per treballlador no es compleixen. 
 
Se’ns diu que tota aquesta problemàtica no és competència de la Mesa i que s’ha 
de tractar amb el Departament corresponent. No entenem com massa sovint se’ns 
diu en aquesta Mesa que situacions clarament de condicions de treball dels 
treballadors i treballadores públics se’ns digui que no és matèria de la Mesa 
Sectorial de negociació de personal !!! 
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4. Iniciar negociació per al desenvolupament de la carrera professional dels 

funcionaris. 
 

Tots els sindicats presents a la Mesa manifestem la necessitat de desenvolupar la 
carrera professional dels funcionaris de l’administració catalana ja que és un dret 
i instem a l’administració a començar ja aquest procès.  
 
Se’ns respon amb l’excusa “de moda” que com que no hi ha govern no es pot 
iniciar un procès d’aquesta mena ja que necessita d’una dotació pressupostària 
que acompanyi a la proposta de desenvolupament de carreres professionals. 
 
Quan hi havia govern també ho haviem demanat i no es va iniciar el procès. 
Constatem doncs que és una manca de voluntat per part de l’administració 
d’encarar la carrera professional dels funcionaris catalans, a diferència d’altres 
administracions de l’estat que sí han iniciat aquest desenvolupament.  

 
5. Torn obert de paraules. 

 

• Des d’IAC CATAC demanem es convoqui reunió del Grup de Treball de Jornada 
i Horaris per tractar el desenvolupament i aplicació del “II Acuerdo para la 
mejora del empleo público y condiciones de trabajo” signat a Madrid el passat 
9 de març per CCOO, UGT i CSIF i que per nosaltres és un no-Acord (CATACCRAC 
núm 5). Des de Funció Pública se’ns diu que hi ha aspectes normatius de 
l’Acord de Madrid que depenen del desenvolupament normatiu de la Llei de 
Pressupostos estatal que no hi ha previsió que s’aprovi fins el 23 de juny. 

 

• Es demana informació sobre el calendari de les obres de les noves oficines de 
la Generalitat a la Zona Franca i se’ns informa que: 

a) La previsió d’acabament de les obres és per l’any 2018  
b) La previsió de trasllat de les unitats administratives pel 2019 

Des del Dept. d’Economia se’ns diu que es deconeix quines unitats 
administratives es traslladaran. Manifestem la intranquilitat que provoca en la 
plantilla aquesta manca d’informació per totes aquelles persones que volen 
optar a places però no saben on acabaran ubicades.  
 

La millor defensa, un bon CATAC 
sindicat@catac.cat 


