20 de juny
Circular informativa 10/2017

Referent a aquesta instrucció la secció sindical d’Agents Rurals de la IAC-CATAC fem les
següents consideracions:
La instrucció 6/2017 podria ser nul·la, il·legal o alegal?
Aquesta instrucció pretén ser un substitut del que la llei diu que s’ha de fer per reglament. Per
tant, podria ser nul·la d’entrada, els serveis jurídics de CATAC hauran de determinar-ho.
Probablement serà així i la impugnarem.
La llei diu:
Addicional quarta:
“Els funcionaris del cos d’agents rurals, si acompleixen funcions que ho requereixen, poden
portar l’arma que es determini per reglament. ..”
Probablement aquesta instrucció sí que podria regular l’ús d’elements d’autoprotecció, però
d’armes s’haurà de veure.
La diferència entre un reglament i una instrucció:
El reglament té la naturalesa de norma mentre que la instrucció són actes interns.
Els òrgans competents per fer un reglament són els òrgans de govern.
El reglament requereix en el seu procediment de creació de una audiència a organitzacions
sindicals i dictàmens preceptius.
El reglament es publica de forma oficial.
Voler demostrar que som allò que no som.
La instrucció s’ha fet abans de tenir la habilitació de Intervenció d’Armes de la Guardia Civil
per l’ús de la porra extensible. Motiu pel qual el curs de formació s’ha reduït de 30 a 24 hores
perquè queda exclosa, de moment, la formació de la porra extensible.
Això indica la voluntat de demostrar que s’està per armar el cos, fins i tot abans de que
l’òrgan competent doni el vist i plau a la nostra habilitació de portar armes (porra extensible).
Reconèixer que la porra és una arma
Almenys a la instrucció es reconeix el que des de IAC-CATAC hem anat dient, que
l’eufemisme de dir a la porra “element d’autodefensa” no deixa sense efecte el fet de que
sigui realment una arma.
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L’amenaça com a garant de la absurda voluntat d’armar-nos
El punt 6.4 de la instrucció: aptitud, deixa anar com aquell qui res que, qui sigui declarat no
apte s’exposa a “..passar a la segona activitat(cosa que encara està per regular), passant a
desenvolupar els llocs de treball que els correspongui o a exercir les funcions que els assigni
provisionalment l’inspector en cap del Cos d’Agents Rurals compatibles amb la seva nova
situació, si no procedeix declarar una altra situació administrativa o adoptar una altra
resolució d’acord amb la legislació vigent.”
També veurem si aquesta amenaça té alguna mena de recorregut o és un farol. Serveis
jurídics de IAC-CATAC

Aptes o no aptes
Per dur aquests elements mal anomenats de protecció cal que se’ns declari aptes al curs de
formació, a un previsible test psicotècnic, proves psicològiques i mèdiques.
A l’espera del que ens diguin els serveis jurídics, veiem que aquesta instrucció no tant sols no
augmenta la nostra seguretat sinó que la posarà en perill, i de moment, considerarem una
decisió intel·ligent que els agents decideixin fer el possible perquè se’ls declari no aptes.
Els nostres serveis jurídics també ens hauran de dir:
- si “el control i reducció de persones” i l’emmanillament, que forma part del
contingut de la majoria d’hores de formació del curs, és adequat per un cos
civil com el nostre. Ja que, tot i ser agents de l'autoritat, no som cap cos de
seguretat i el control i la reducció de persones és un atac al dret fonamental
de la llibertat.
-

i si la amenaça de que si som declarats no aptes ens podrien canviar la
nostra situació administrativa té alguna base legal.

El director General, i per tant el Secretari General i Consellera, ha cedit a les pressions de
CCOO i ASPARC, i com aquells salva pàtries, ens arriba aquí amb ínfules de mosso
d’esquadra per solucionar la nostra seguretat a canonades, i en contra de la voluntat
majoritària del Cos, que veiem com enlloc de trobar solucions funcionals ens obliguen a
aprendre a emmanillar a la gent.
El departament és corresponsable d’aquesta instrucció. Com a polítics que són s’han inhibit
de fer el que tocava: agafar el toro per les banyes i implementar una organització i
especialització al cos que augmenti la seguretat en aquelles feines que fem que comporten un
risc real potencial i que no representen més del 10% de les nostres actuacions.
SOTINSPECTORS: model CCOO i ASPARC, 1 sotsinspector per cada 5 agents
Per si tot aquest desgavell del curs d’autoprotecció com a solució a la seguretat del Cos no
fos prou, aquest any sortirà publicada una convocatòria de 50 sotsinspectors, el que deixarà el
Cos en una situació de 80 agents amb la categoria de sotsinspectors i 400 agents pelats amb
una mitjana d’edat de 50 anys.
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La convocatòria de 50 places de sotsinspectors tindrà un torn lliure per el 33% de les places,
però tot sabem que serà ocupada bàsicament per agents del Cos. Fet i dit representarà que
passarem de 430 agents base a 400.
Mentre que a la categoria superior del Cos passaran tindrem a 80 sotsinspectors (els caps
d’àrea bàsica, els Regionals i els coordinadors d’especialitats, més uns quants sotsinspectors
a cada territorial que no se sap ben bé què faran)
Això si, amb un horari de 8 a 15h de dilluns a divendres, ens demanaran que els hi omplim
els formatgets que justifiquin la seva trona.

3 de 1

www.agentsrurals.catac

forestal@catac.cat

