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Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic 
19 de febrer de 2018 

 
 
  Des de la IAC-CATAC fem una consideració prèvia abans de començar amb els punts de l’ordre 

del dia. Vam proposar un seguit de temes per tractar en aquesta reunió i ja estem tipes que 
l’administració decideixi unilateralment què és matèria de negociació i què, no. Bé, de 
negociació, poca o gens... Reclamem el calendari actualitzat del processos de provisió i selecció 
en curs i previstos, ja que no hi ha manera que Funció Pública convoqui el grup de treball de 
selecció i provisió, i ens diuen que en prenen nota. Vergonya haurien de tenir de mantenir al 
personal en un estat d’incertesa permanent. Aquest és el problema, que no en tenen i el 
menyspreu és constant! 

 
 
 

1. Proposta del Decret d’armes i proposta de la modificació del Decret 266/2007, de 4 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals. 

  
Sense grup de treball ni debat ni negociació previs, el director general del CAR (Cos d’Agents Rurals) 
ha portat a la mesa sectorial aquesta proposta de decret d’armes. Aquest és el concepte de 
negociació del director general del CAR, porto el tema a la mesa sectorial, els sindicats que presentin 
aportacions i ja he resolt el tràmit d’audiència, pim-pam.  
 
Se suposa que la Direcció General s’ha nodrit de l’assessorament d’un grup d’expertesa en matèria 
de seguretat, però… on és l’assessorament del propi cos? On té cabuda la veu de l’experiència de 
les pròpies i propis agents que hauran de dur armes tal i com preveu aquest reglament? Hi té 
cabuda, però…? 
 
Des de la IAC-CATAC, emprenyats per la nul·la participació en la redacció de la proposta, presentem 
esmenes, sabent que la pràctica totalitat de les quals se les passaran pel forro. I cal que la Funció 
Pública hi estigui present perquè el director general entengui que s’ha de crear un grup de treball 
per debatre, negociar i acabar de perfilar aquest reglament abans de dur-lo altre cop a la mesa 
sectorial. 
  
Sobre aquest decret d’armes, des de la IAC-CATAC, el rebutgem en la seva totalitat. Considerem que 
representa, tal i com ha admès el propi director general, un canvi en el model de cos, i creiem que 
comportarà menys seguretat per a tothom i molts més riscos associats. Nosaltres proposem que es 
creï un grup especial d’intervenció que assumeixi les tasques de risc del cos (un 15% de les funcions 
totals són de risc), i NO VOLEM QUE TOT EL COS HAGI DE PASSAR PER L’ADREÇADOR DE L’ÚS 

FEBRER 2018 www.catac.cat    sindicat@catac.cat   Tel. 933173151 

http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat


 
D’ARMAMENT com planteja la Direcció General del CAR i s’accepta des de CCOO i CSIF. Això, sí, 
exceptuant els i les agents rurals interins/es, que no podran dur armes perquè no han passat pel 
test psicotècnic del procés d’oposició…  
 
I com que no formem part dels cossos i forces de seguretat de l’estat, no se’ns pot dotar de pistoles 
elèctriques, però la intenció de l’administració, amb la connivència d’una part dels i les 
representants sindicals dels i les agents, és formar, de manera continuada, tot el cos i armar-nos 
amb bastons extensibles (d’entrada, per a tothom), armes llargues i armes curtes… Quina 
incongruència!  
 
Sobre el decret de modificació del reglament del CAR, s’aprova el mateix dilluns i en destaquem, de 
forma positiva, que prevegui la promoció horitzontal: qualsevol agent podrà accedir als grups 
especials i de suport sense la necessitat prèvia de ser un càrrec de comandament, cosa que fins ara 
no ha estat així. 
 
2. Retallada dels drets de prestació social al Departament d’Interior (tancament del servei de 

menjador). 
 

La secció sindical de la IAC-CATAC a Interior va demanar explicacions a la directora de Serveis. Se’ns 
respon que el servei de menjador no és rendible. No hi ha res més a dir.  L’empresa plega i 
l’administració s’ho mira. I el servei de menjador se substitueix per un servei de vending, de 
màquines expenedores de productes, pots comptar, de quina qualitat. El Departament de Salut ja 
pot seguir recomanant els bons hàbits alimentaris saludables, que des de la Direcció de Serveis 
d’Interior faran el que voldran, sense tenir cap interès per la voluntat de la majoria del personal…  
 
3. Borsa de treball del personal d’administració i tècnic. 

 
Es reclama la convocatòria del grup de treball de la borsa d’interinatge, Funció Pública reacciona i 
es proposa una reunió per al 28 de febrer. 

 
4. Revisió de l’horari especial del personal d’administració a les regions policials  

 
Us enllacem al CATACCRAC Direcció General de Policia, horari especial, que hi ha en el nostre web, 
a seccions sindicals dels departaments de la Generalitat, a Interior. 
 
 
  
  
 

La millor defensa, un bon CATAC 
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