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A la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut laboral, el departament, per boca del nou director general 

del CAR ens ha fet saber que no té iniciativa pròpia, ni criteri suficient, ni ganes de pensar per si mateix en solucions 

funcionals per millorar la seguretat dels treballadors del CAR. Per tant, no ha trobat millor solució per augmentar la 

seguretat al CAR que fer cas el que diu el informe preliminar del grup d’experts en matèria de seguretat: dotar a TOTES 

i TOTS els agents i per a TOTES les actuacions de porra extensible i manilles i, per començar, el proper 29 de maig 

s’inicia un curs obligatori a l’ISPC de 30 hores, per a tots els agents, per aprendre a fer anar aquests instruments que 

han anomenat de defensa(com els ministeris, que no són mai d’atac sinó de defensa). 

També tindrà la generositat de gastar-se 500€ més per cada agent per adquirir una armilla antibales, que no ha 

determinat si haurem de portar sempre o en quins serveis. 

Els expedients per la compra d’aquest material ja s’han iniciat, excepte pel de la porra extensible que requereix 

l’habilitació prèvia de la Intervenció d’Armes de la Guardia Civil. 

Els sindicats de CCOO i CSIF veuen positiva aquesta mesura. 

Nosaltres veiem la mesura com a la sortida fàcil que pren un departament sense ganes d’agafar el toro per les banyes 

i  que prefereix anar posant pedaços, encara que sigui per poder dir que ha fet alguna cosa respecte la seguretat del 

CAR. 

La instrucció per portar a terme els serveis de inspecció de caça continua vigent, però no ens han volgut dir fins quan. 

No s’han atrevit a dir que deixarà de ser efectiva quan tots els agents haguem passat pel curs de 30 hores? Però la 

compra de 500 armilles antibales parla per si sola. A més, el nou director General ens ha recordat que estem en alerta 

terrorista 4 i que els Mossos les porten sempre. Ara, que incrementarem la nostra imatge policial amb la 

implementació de la porra i les manilles (i l’armilla antibales), no ens hauran convertit en un objectiu més clar que 

abans per als terroristes..? així entenen que augmenten la NOSTRA seguretat. 

Ens estan arrossegant a tots a un model de una minoria. Si el delegat de CCOO a la reunió, manifesta que anar a un 

centre veterinari a fer una recollida d’un animal és una activitat de risc ja està tot dit.  
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Contractació interins 
 
Aquest dilluns s’incorporen a treballar 12 agents interins amb 
l’inici del curs selectiu. Des d’aquí els donem la benvinguda! 
 
La subdirectora de recursos humans del departament ens ha 
assegurat que la tramitació de places en primera i segona fase 
no s’ha aturat i, per tant, s’aniran incorporant més interins fins 
a cobrir les places vacants. El retard en la publicació a l’Atri 
prové de FP i afecta a altres departaments. 

convocatòria de sotinspectors 
 

La convocatòria prevista de 15 sotsinspectors per 
aquest any s’ha convertit en una convocatòria de 50 
sotsinspectors per aquest any, en canvi la 
convocatòria d’agents queda per més tard, no se sap 
quin any. 

 
És Inaudit a cap cos de ‘Administració Pública un 
maltracta com aquest a uns treballadors de base 
que fem funcionar cada dia el Cos. Cada cop menys 
a la base i més a manar, la tendència s’intensifica. 
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