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MESA SECTORIAL 19 DE FEBRER:
PROJECTE DE DECRET DE REGLAMENT D’ARMES
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAR

PROJECTE DE DECRET DE REGLAMENT D’ARMES DEL CAR
Sense negociació prèvia, ni debat, ni grup de treball, el director general del CAR ha portat a
la mesa sectorial aquest reglament. Els sindicats hi vàrem presentar esmenes, la pràctica
totalitat de les quals se les han passat pel forro. Ha hagut de ser Funció Pública qui ha picat a
la cresta al director
ector general i l’ha instat a crear un grup de treball per acabar de perfilar el
reglament d’armes al CAR.
Però que ningú pateixi, ni els que el volen de seguida ni els que no el volen veure ni en
pintura, la qüestió ha d’estar resolta abans de la propera mesa sectorial, és a dir en un mes ha
de tornar a passar per ser aprovat, o no, encara que serà que sí.
CATAC ha manifestat el seu rebuig a aquest decret perquè representa, tal com ha admès el
propi director general, un canvi en el model de cos, i tal com hem manifestat a la mesa,
creiem que comportarà menys seguretat per tots i molts més riscos associats.
Fidels a la nostra proposta dee creació d’un grup especial d’i
d’intervenció,
ntervenció, que assumeixi les
tasques de risc del cos, no podem estar contents veient com la intenció dels sindicats de
CCOO, CSIF i el director general del CAR és fer
fer-nos
nos formació bàsica i continuada en l’ús
d’armament, de tot el que preveu el reglament: porra extensible, arma llarga i arma curta, a
tots els agents rurals.
És a dir, està tot pensat
ensat i preparat perquè TOTES i TOTS sense excepció puguem, en el
moment en que ens ho ordeni el cap, agafar una arma curta per fer un servei determinat.
Perquè les i els agents del CAR som la hòstia de benparides i benparits:
Ho som tant que cada agent és capaç de manejar
manejar-se
se fàcilment amb tota la normativa sobre
incendis, medi natural, residus, caça i pesca, forestal, espècies protegides o espais amb
protecció especial, urbanisme..., dominar els seus aspectes tècnics i a més dominar l’art les
armes, que ens han d’aportar
aportar seguretat i ens han de permetre, si es dona el cas, escorcollar
vehicles, persones i detenir els malfactors que sigui necessari.
Des de CATAC felicitem a aquests ideòlegs que dirigeixen el cos des de dins i des de fora,
perquè han aconseguitt la quadratura del cercle, quelcom difícil però no impossible com es pot
veure...i gràcies també per tenir-nos
nos en tan alta consideració i vàlua.
Entre tant, i com que aquest reglament tirarà endavant pel seus d’allonsis, els hem dit que per
tot el referent
ferent a la guarda i custòdia de les armes (articles 13.2 i 22 del projecte de decret), no

corrin més que allò que sigui possible, és a dir: implementació de espais habilitats per la
manipulació d’armes (zones fredes) i espais on dipositar aquestes armes.
També els hem demanat què significa el contingut de l’article 19. Aptitud: ja que segons ells
qui no passi les proves mèdiques, psicotècniques o els cursos, exercicis i pràctiques per a l’ús
d’armes reglamentàries obligatoris, se’ls pot posar en una situació administrativa diferent de
la actual o adoptar una altre resolució... que, segons el director general es refereix a passar a
segona activitat o procedir a una adaptació de lloc de treball. Així de fàcil i bé es veuen les
coses quan es tenen les idees clares com ells!
També els hem advertit que, malgrat aquestes garanties de seguretat i aquest plantejament tan
acurat i amb visió de futur que tenen, poden aparèixer molts forats negres com ara objectors o
catejadors perseverants, encara que segurament tot està previst.
El director també a respost a demandes del sindicat de CCOO
-

que els agents interins no podran dur armes perquè no han passat el test psicotècnic de
una oposició.
Que no ens dotaran de pistoles elèctriques perquè no formem part dels cossos i forces
de seguretat de l’estat.
Que de moment l’arma de dotació (la que es porta sempre damunt) només serà la
porra extensible.

MOFIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAR
Pel que fa al projecte de decret per la modificació del reglament del Cos d’Agents Rurals,
aquest ha quedat aprovat avui mateix.
La modificació que ens sembla més transcendent pel col·lectiu és que qualsevol agent pugui
accedir als grups especials i de suport, i no com ara que havia de ser agent major. Aquesta
és una modificació que veiem molt positiva.
Per a CATAC totes les places haurien de ser susceptibles de ser transformades en agent
major, de qualsevol especialitat i sense que això suposi cap limitació a la mobilitat de places,
per nosaltres és la manera natural de prosperar dins el cos sense que vagi lligat a exercir
funcions de comandament, se’n diu promoció horitzontal, però no és de l’interès dels que
manen i dels que volen manar.
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