28 de juliol
Circular informativa 11/2017

Reunions del CSSL del CAR
Juny/juliol de 2017
A les darreres setmanes el Comitè de Seguretat i Salut del CAR s’ha reunit en tres ocasions per
tractar diferents temes, per la seva rellevància la Seguretat ha estat el tema cabdal, us fem un
resum i anàlisi de tot plegat:
INSTRUCCIÓ 6/2017
El passat 3 de de juliol vam registrar escrit dirigit al Secretari General d’Agricultura com a pas previ
per la impugnació de la instrucció 6/2017 amb la motivació següent:
Sr. Per la present li demanem la retirada d’aquesta instrucció, altrament li anunciem que presentarem recurs contenciós
pels motius següents:
-

La llei 17/2003 dels Agents Rurals preveu, en la seva addicional quarta que l’ús d’armes s’establirà per
reglament, no pas mitjançant una instrucció.
El caràcter retroactiu del punt 6.4 està fora de la legalitat en matèria de personal
L’ús per part dels agents dels elements que regula aquesta instrucció no té empara legal, podent comportar
denúncies per la via penal.
L’ús per part dels agents dels instruments regulats en aquesta instrucció poden comportar no només no
augmentar la seguretat dels agents sinó posar-la en risc.
El Cos d’agents Rurals no és un cos de seguretat, l’ús de les manilles per privar de llibertat a les persones
atempta al dret Constitucional a la llibertat de les persones.

Tanmateix li reiterem la nostra proposta per millorar la seguretat dels agents rurals en la línia de la especialització.

El Director General va justificar la instrucció perquè és el requisit necessari per aconseguir la
habilitació de la porra extensible per part de la Guàrdia Civil, amb aquesta excusa es salten el que
diu la Llei del CAR i el dret d’informació i consulta dels representats dels treballadors. Segons ens
diuen tot es fa perquè han de garantir la nostra seguretat en totes les actuacions, únicament ells
saben el que és millor per nosaltres i tot es fa per la nostra seguretat, això sí sense comptar amb els
implicats per res, això ens recorda molt al despotisme il·lustrat: “ Todo para el pueblo pero sin el
pueblo”. A més de l’evident tarannà autoritari i amenaçador que traspuava la instrucció.
Des de CATAC hem manifestat que el “curs de tatami” que deriva de la instrucció no és el que
necessita el col·lectiu, aprendre tècniques per reduir i emmanillar es una pèrdua de temps i diners
(117.000 euros costarà la formació a l’ISPC!!), no té cap sentit donar aquesta formació a tots els
agents quan de la immensa majoria de les nostres tasques no se’n derivaran situacions en que sigui
necessari fer-ne ús. Com hem vingut defensant estem convençuts que la millor solució per garantir
la nostra seguretat i profesionalitat és deixar de ser un cos homogeni i especialitzar-nos, perquè és
impossible que tots fem de tot i a més ho fem bé i amb garanties.
El que ens haurien d’haver ofert amb caràcter prioritari a tots els agents, i així ens ho va garantir
l’anterior Directora General, és formació per saber com dirigir-nos a la gent, com redreçar situacions
conflictives, i arribat el cas saber quan i com hem de retirar-nos si el risc és massa alt, perquè el més
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important som nosaltres. És evident que les nostres tasques de caire coercitiu sovint ens generen
tensió tant a nosaltres com als administrats, i una mateixa actuació portada d’una manera o d’una
altra pot donar lloc a dues realitats totalment diferents tant a nivell d’efectivitat com de
conflictivitat. Fent una analogia amb el incendis podria dir-se que el Departament amb el seu “curs
de tatami” ha apostat per l’extinció deixant de banda la prevenció, ambdues són necessàries però
només una evita l’altra.
GRUP D’EXPERTS
Portem molt de temps demanant que ens facilitin les conclusions que justifiquen les decisions que
estan duent a terme en matèria de seguretat, el Director General continua sense voler facilitar-nos
aquestes conclusions, ni tan sols les preliminars, argumentant que d’això en parlarem quan es faci el
Decret que desenvolupi el reglament d’armes, i que altrament diguin el que diguin els experts la
decisió és política i l’ha de prendre el Departament. Així doncs només ens han comunicat que el grup
d’experts ha definit quines són les eines necessàries per millorar la seguretat, quina ha de ser la
formació associada a l’ús d’aquests equips i la consegüent revisió dels PNT’s:
Porra extensible, manilles i armilles: Lamentem que els nostres esforços no hagin aconseguit evitar
que ens dotin a tots/es i per totes les actuacions de la porra extensible i les manilles, els haurem de
portar de manera obligatòria sempre al cinturó excepte en aquells casos que es reguli per
reglament. Així mateix a tots ens dotaran d’una armilla antibales que haurem de duu sempre al
vehicle i d’ús obligatori en les actuacions que es determinin, en la resta de tasques el seu ús serà
opcional. També s’han adquirit 100 càmeres de vídeo individual i es té previst adquirir-ne 100 més,
s’utilitzarien en determinades actuacions.
Revisió PNT: A la darrera reunió, el passat dilluns 24 de juliol, ens van facilitar els esborranys de
diferents PNT: Verificació de documentació, Inspecció d’armament i Seguretat en les actuacions.
Encara mancaria la revisió del PNT d’Antifurtivisme i el de Circulació motoritzada però ens van
assegurar que els tindrien per la propera reunió del 2 d’agost.
La proposta del PNT d’Inspecció d’armament (actuacions de caça) passa dels tres agents de la
instrucció 1/2017 a dos agents, un actuant i l’altre de control duent arma de foc. Des de CATAC
proposarem que es mantingui el nombre de tres agents que marca la instrucció, 2 actuants i un de
control, perquè creiem que aquestes actuacions necessiten aquest plus en seguretat i perquè en cas
d’infracció, i per tant necessitat de redacció de documentació, creiem necessari que hi hagi dos
agents portant l’actuació i l’altre únicament pendent de la seguretat. A més es proposen un seguit
de millores pendents d’aprovació definitiva, a destacar: que els caçadors hauran de deixar l’arma a
terra, quan sigui possible, un cop els agents s’hagin identificat des d’una distància prudencial; que
hauran de mostrar on porten la documentació abans de que s’apropin els agents per evitar que
manipulin res; que un cop acabada la inspecció no podran tornar a carregar l’arma fins que els
agents els ho indiquin des de la distància que considerin oportuna...; així mateix la resta de caçadors
no podran apropar-se mentre s’estigui duent a terme una actuació.
Hem demanat al Departament que es doni la publicitat necessària d’aquests canvis i que la
Federació de Caça i les APC’s informin als seus socis per evitar malentesos i situacions conflictives un
cop el nou PNT estigui validat.
En la resta d’actuacions que comporten un perill alt o mitjà, com per exemple les de pesca,
fringíl·lids... com a norma general no es duran a terme amb arma de foc excepte quan per les
circumstàncies es cregui oportú.
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INSTRUCCIÓ SOBRE COMUNICACIONS
També ens han facilitat l’esborrany d’una nova instrucció en relació a l’ús de la xarxa de
transmissions per part dels agents i dels operadors de ràdio amb l’objectiu de millorar la seguretat.
Alhora ens han comunicat que es posarà en funcionament un nou procediment per comprovar el
funcionament del sistema en cas de trucades d’emergència i posicionament GPS. Cada dia cap a les
09:30 una comarca diferent rebrà avís perquè es realitzi la trucada d’emergència de tots els equips
que tenen assignats a la base, i del posicionament GPS. També en relació a aquesta instrucció
tornarem a demanar que es treguin els codis 10 i 11, perquè són innecessaris i només denoten falta
de confiança envers els agents, si ens volen controlar ja tenen prou mitjans amb els hotels...
SEGONA ACTIVITAT
El Departament ens assegura que han estat treballant en un document/proposta per regular la
segona activitat al CAR, segons diuen és molt diferent al document preliminar que es va treballar
l’any 2008. No ens han volgut facilitar l’esborrany argüint que encara Funció Pública no ha donat el
vist i plau però que esperen mostrar-nos el document al setembre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arran els assassinats dels dos companys, una part del col·lectiu i des de la Direcció General s’ha
insistit en la idea de que totes les nostres actuacions tenen risc i en qualsevol moment podem patir
un dany, per així justificar que haguem de portar porra extensible i manilles sempre al nostre abast.
És evident que quan sortim a treballar tenim un risc de patir algun dany però la gran majoria
d’actuacions ordinàries tenen un risc molt baix, un risc que no es redueix pas per portar una porra
extensible o unes manilles al cinturó. A la nostra feina com a la resta de la nostra vida no tot ho
podem controlar, sempre hi haurà un risc inherent en tot allò que fem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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