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CATAC-IAC INFORMA 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL  
PLA D’ESPAIS NATURALS 

 

 

El 19 de març va tenir lloc la reunió demanada per CATAC-IAC amb els representants del departament i les 

seccions sindicals dependents de la Mesa Sectorial. Per part del Departament van assistir el Director 

General de Medi Natural i Biodiversitat, el Subdirector General de Biodiversitat i la Subdirectora General de 

Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals. 

 

La demanda venia motivada per la presentació per part del Conseller del Pla d’Espais pel territori i l’anunci 

d’alguns canvis en el model dels Parcs Naturals. 

 

CATA-IAC des de fa molts anys que està reclamant a la Direcció General una estructura de parcs homogènia 

que permeti fer la tasca que els parcs tenen encomanada. No pot ser que es creï un espai natural protegit i 

no se’l doti d’una estructura mínima de personal  per fer-lo funcionar ni que aquests forats es tapin amb 

contractació externa per poder mantenir el servei públic de les tasques d’estructura.  CATAC-IAC defensa 

que la conservació del territori és una obligació del Govern i que és un servei públic que s’ha de donar i que 

en cap cas es pot deixar en mans privades, ja que es corre el risc que els interessos de determinats sectors 

d’un territori vagin en contra els interessos medi ambientals. En aquest sentit, la Direcció General defensa 
l’entrada de l’empresa privada per finançar els parcs. Determinats convenis amb empreses privades 
poden complementar el pressupost i pal·liar les mancances que hi ha actualment, diuen. I, CATAC-IAC 

diu: es comença per una petita part i a la fi tot acaba estant en mans privades.  

També ens van informar que volen més representació del territori a les juntes i que el pes recaigui en les 

comissions permanents per a un millor funcionament dels òrgans rectors. D’això en diuen treballar de baix 

a dalt ... llàstima que no s’aprenguin la lliçó pel que fa al personal. No hi poden fer res (?), per això no hi ha 

diners ... 

 I tot i que no hi ha diners, de moment, sembla que l’única cosa que els corre pressa és la modificació dels 

llocs de Director. Modificació que porten fent, en diferents fases, des de fa uns 2 anys. L’any 2012 aquests 

llocs sortien a la RLT com a llocs singulars per ser proveïts per concurs específic i a la del 2014 sortien com a 

llocs singulars de lliure designació, i ja al juny de 2014 es modifiquen perquè puguin ser ocupats per 

funcionaris de qualsevol administració pública. Ara sembla ser, que sense més pressupost, sense canvi de 

dotacions de personal en els parcs, amb els recursos al mínim, volen fer una altra modificació d’aquests 

llocs per pujar-los el sou de manera que puguin ser atractius per aquells que vulguin “designar lliurement” 

L’excusa: cal una persona que s’entengui bé amb tots els sectors del territori... 
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CATAC-IAC també ha denunciat l’ERE de Forestal Catalana que va deixar sense brigades de manteniment a 

molts dels espais naturals. En aquest sentit, hem de seguir amb la denúncia, donat que ara el departament 

ha fet un encàrrec per realitzar les feines de manteniment dels parcs on l’ERO va afectar més, a través de la 

mateixa Forestal Catalana. Amb tota aquesta política de subcontractació preguntem al departament, 

quants diners estan malbarant? Per què no s’ha contractat el servei directament? Potser l’ERO només era 

una excusa per acabar subcontractant el servei? Potser això només és el principi de la subcontractació que 

es farà amb els diferents serveis que fan els espais naturals? Tothom pot saber mitjançant les taules 

retributives el que cobra un treballador del departament per fer la tasca de manteniment dels parcs i 

també el que cobra un de Forestal Catalana, però quan paga ara el departament per un treballador extern 

per fer aquesta mateixa tasca? Què podríem fer amb aquests diners que paga de més el departament? 

Contractar més personal, adequar categories. Això no és demagògia, això són números que volem que el 

departament faci públics, donat que tant s’omple la boca el Govern parlant de transparència. 

 

En definitiva, no s’ha dit res en clar i tampoc sembla que hi hagi en un futur proper una 

solució per resoldre les mancances dels espais naturals en tots els àmbits. 

 

CATAC-IAC presentarà propostes concretes per a cada espai natural en relació al personal. 

 

CATAC-IAC INFORMA! 

 

 

Us informem sobre aquesta jornada. 
 

1ª Jornada reivindicativa en Defensa dels Espais Naturals Protegits de Catalunya 

Catalunya, 16-17 de maig  
 

Des de la Comissió en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya us volem convocar a participar i auto-organitzar accions en 
defensa dels  nostres espais naturals en una jornada conjunta durant el cap de setmana del 16-17 de maig.  
  

La crisi ambiental actual també afecta a casa nostra. Són múltiples les amenaces a la nostra natura, al nostre patrimoni. Per això 

cridem a la ciutadania però especialment a les organitzacions socials a sortir al carrer a reivindicar, d'una forma festiva però 

també contundent, que les administracions responsables s'impliquin conforme a les seves obligacions en la conservació d'aquest 

patrimoni, en concret les dels espais naturals més propers a casa. 

  

Volem que Catalunya sigui aquell cap de setmana un clam en la defensa del nostre medi natural. Per això proposem que les 

entitats del territori organitzin accions lúdiques, divulgatives o esportives, sempre sota el paraigües de la reivindicació general. 

Us preguem que si us decidiu a organitzar quelcom, ens ho notifiqueu per incloure a la convocatòria i al espai web conjunt, 
indicant: activitat, horari i lloc de trobada. Així mateix, per qualsevol dubte, contacteu-nos a: natura@ecologistesenaccio.cat 

  

Al següent bloc hi trobareu la convocatòria: 

http://defensemelsparcsnaturals.blogspot.com.es/p/convocatoria-de-jornada.html 

Cartell: http://ecospip.org/1FB8v9R 


