Les formes importen
Benvolguts i benvolgudes,
Al mes de juny es presentaven en societat els drons del CAR:
http://www.ccma.cat/324/els-agents-rurals-incorporen-drons-amb-cameres-termique
s-en-la-campanya-dincendis-denguany/noticia/2861419/
I al mes de juliol, es publicava la Instrucció 12/2018, sobre el procediment
d’activació de la unitat RPAS del Grup de Suport Aeri del cos d’Agents Rurals.
Segons aquesta instrucció, la unitat RPAS s’ha dotat de manera provisional amb
agents habilitats com a pilots amb titulació oficial, que han obtingut per mitjans
propis, i que han manifestat la seva voluntat de formar part de la unitat. Els
membres d’aquesta unitat, pel que fa a les funcions pròpies de la unitat, depenen de
l’inspector en Cap del CAR.
Des de la part sindical veiem amb bons ulls que el cos es vagi dotant de noves eines
tecnològiques i útils per treballar, com no podria ser d’una altra manera. Però no
estem gens d’acord amb les FORMES. I així ja li vam fer saber al director general,
Marc Costa, i també ho vam expressar a la consellera, Teresa Jordà.
Aquesta unitat s’ha creat de forma poc transparent per part de l’Àrea General, que
no ha agradat entre els agents. No hi ha hagut cap procés selectiu previ, ni cap
mena de publicitat entre el col·lectiu (excepte un boca-orella que en molts casos,
potser per manca d’atenció dels comandaments o pitjor, per manca d’interès, no ha
arribat a la majoria d’agents), de manera que TOTS i TOTES els/les agents rurals
que volguessin formar-ne part, tinguessin l’OPORTUNITAT de participar en igualtat
de condicions. I no com ara, que quan es fa públic, ja està tot dat i beneït.
Aprofitem per recordar a la nostra Direcció General, que és obligatòria la negociació
prèvia de qualsevol modificació que tingui afectació a les condicions laborals dels
seus treballadors i treballadores.
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Tampoc ens sembla correcte que els i les agents que s’han seleccionat s’hagin
hagut de pagar la formació de la seva butxaca, quan és en interès del servei. I que
hagin de formar part d’aquesta unitat de manera provisional, esperant a no sabem
què... Des d'aquí, tot el nostre suport cap als companys i companyes que
actualment formen part d’aquesta unitat, que de ben segur fan i faran una gran
tasca.
Malauradament, aquestes inèrcies ja les coneixem, perquè és el sistema implantat
pel nostre INSPECTOR EN CAP, i que tant malestar ha generat, i generen, entre els
treballadors i treballadores d’aquesta casa. Malestar que ens fan arribar directament
els nostres afiliats.
De fet, l’inspector no ha creat res. Pel fet d’ocupar el càrrec que ocupa, totes les
iniciatives passen per les seves mans. La majoria les fulmina, però si alguna li cau
en gràcia, li atorga la categoria de grup especial, de suport, d’unitat, o del que sigui.
Volem que hi hagi els mitjans i els grups que calgui, i no posarem bastons a les
rodes, al contrari, però no és admissible dirigir el cos d'esquena als representants
socials, amb política de fets consumats, fent llei de decisions que vulneren els
principis de la Funció Pública i el dret a la promoció professional, que estableixen
perfectament com s’han de crear aquestes unitats.
Després, des de la Direcció General es demana al Departament que canviï el
Reglament del CAR per poder ‘REGULARITZAR’ aquests grups/unitats, tal com
afirma el nostre Director General. I el que és pitjor: el Departament li compra.
És un fet habitual flagrant la vulneració del Reglament i de les condicions per
accedir als grups/unitats. S’haurien d’unificar els sistemes per crear els grups i la
selecció d’agents, amb possibilitat d’accés per a tothom, sense vulnerar el
Reglament, i garantint els principis d’igualtat i el dret a la promoció. Plantejàvem
permetre un accés als grups adquirint automàticament la condició d'Agents Majors,
això sí, amb un concurs-oposició complint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i
capacitat. Aquest és l’únic sistema que dóna drets a la persona que guanya la
promoció, ja que tota la resta és a precari.
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No volem limitar la nostra queixa a la manera en què s’ha creat aquesta unitat de
drons, perquè no és l’única, pròximament, ja s’està parlant de ‘crear’ una unitat
subaquàtica. La majoria dels que esteu llegint això no en tindreu ni idea, ni haureu
sentit a parlar d’això, i amb raó, perquè tampoc s’està fent publicitat des de
Torreferrussa. Haurem d’esperar que surti un dia la corresponent instrucció per
saber que el CAR disposa d’una unitat subaquàtica i quins són els agents
‘seleccionats’ que en formaran part.
Mentrestant, estan bloquejades, per incapacitat o desinterès, les convocatòries del
GECA i del GEVA (Des de l’any 2015!!!), o es desaprofita i abandona el GECAJ, fins
a portar a la dimissió d’una part dels seus membres.
També hem de tenir en compte la repercussió que la creació d’unitats/grups tenen a
les diferents comarques afectades. Estem veient com cada dia que passa, hi ha
menys efectius per a realitzar les tasques ‘ordinàries’ del CAR. Tot seria més
sostenible si es convoquessin, d’una vegada, les tan necessàries i desitjades places
noves d’agent.
DENUNCIEM, un cop més, el tarannà del nostre Inspector, i la manca de supervisió
d’un Departament dirigit per un partit que es diu d’Esquerra i Republicà, i EXIGIM
respecte al dret a la promoció professional en igualtat de condicions. Ara, i en el
futur.

Barcelona, 13 de setembre de 2018
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