
    
 

 
MÉS FETS I MENYS PARAULES, 
CONSELLERA JORDÀ! 
 
Els 5 sindicats que tenim representació actual al Cos d’Agents Rurals (CAR) ens             
hem reunit recentment per tal de valorar la situació en què ens trobem en aquest               
col·lectiu. 
Per cert, aprofitem per donar la benvinguda a la Intersindical-CSC en l’exercici            
d’aquesta tasca. 
 
El Departament d’Agricultura (i el Govern de la Generalitat, en última instància)            
per inacció, mantenen al CAR en un estat d’abandonament molt preocupant, fins al             
punt que TOTS els representants dels treballadors creiem necessari lluitar-hi des de            
la unitat sindical.        HEM DIT PROU!        FINS AQUÍ HEM ARRIBAT! 

1. Les dues convocatòries: ATURADES 
Tant la convocatòria de 50 places d'Agent, escala bàsica (Oferta pública 2017)            
com la de sotsinspectors, estan aturades de facto. 
 
Després de 10 anys sense oposicions, sense convocatòries de places, ni tan sols             
per cobrir les jubilacions dels darrers anys, l’Administració encara no ha estat capaç             
de publicar el temari al DOGC (tràmit previ i necessari per endegar la resta del               
procés selectiu). Els sindicats DEMANEM la publicació urgent del temari i que la             
convocatòria sigui almenys de 100 PLACES com a mínim per tal de donar             
estabilitat i futur a la plantilla actual del CAR i poder donar cobertura a l’actual               
demanda de protocols, instruccions, serveis i actuacions. 
 
Pel que fa a la convocatòria de sotsinspectors (recordem que el temari es va              
publicar l’any 2016!) ens trobem davant d’una presa de pèl en tota regla. No hi ha                
motius que justifiquin l’anormal desenvolupament d’aquest procés que no siguin la           
manca de voluntat i d’aposta per part del Departament d’Agricultura. 
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    2. P.E.C.A.R.: sense aprovar encara 
Els 5 sindicats sol·licitem del Govern l’aprovació IMMEDIATA del Pla Estratègic           
del Cos d’Agents Rurals (PECAR), que porta ‘elaborant-se’ des de l’any 2016.            
Recordem que la Consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va explicar en accedir al            
càrrec que es proposava donar tràmit a set accions "prioritàries" durant els primers             
100 dies de Govern. Entre aquestes hi havia l'aprovació del PECAR. Doncs bé,             
aquests 100 dies ja han passat amb escreix i 9 MESOS DESPRÉS continuem igual.              
La importància d’aprovar el PECAR radica en el fet que aquest Pla és el que ha de                 
valorar en tot el seu conjunt les necessitats globals del CAR per tal d’establir una               
priorització i un calendari de les accions a desenvolupar per fer front a una prestació               
de servei públic professional i modernitzat. A més, el PECAR analitzarà quines són             
les mancances actuals per poder plantejar solucions i planificar les millores           
necessàries. Sobretot en matèria de PERSONAL, davant un augment incessant de           
noves tasques i competències que no fan més que augmentar la càrrega de treball              
d’una plantilla envellida (mitjana d’edat de 52 anys) i que va a la baixa. Les xifres                
parlen per si soles: en els pròxims 13 anys es jubilen més de la meitat dels                
efectius actuals del CAR! (250 agents d’aquí fins a l’any 2032), amb una pèrdua de               
coneixements i experiència que difícilment es traspassarà a nous agents.  

  

    3. JUBILACIÓ ANTICIPADA 

Des de les organitzacions sindicals, seguim constatant que és una necessitat           
general demandada per una part important del col·lectiu, donada la nostra elevada            
edat mitjana. Tampoc volem enganyar a ningú: tal com hem vist amb l’exemple de la               
recent aprovació de la jubilació anticipada de les Policies Locals, és un assumpte de              
competència estatal, que s’ha de negociar a Madrid, i que acaba aprovant el Govern              
Espanyol (en reunió del Consell de Ministres), a proposta del Ministerio de Trabajo y              
Seguridad Social. El que està molt clar és que la jubilació anticipada permetria             
rejovenir la plantilla del CAR, i, per tot plegat, la REIVINDIQUEM I LA             
LLUITAREM. 
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    4. Reglament de segona activitat 
Si, com se’ns diu des de la nostra direcció general (DGAR), ja hi ha un esborrany fet                 
fa mesos, des dels sindicats demanem que s’aprovi d’una vegada el Reglament que             
reguli la segona activitat al CAR. La DGAR haurà d’acabar negociant amb els             
representants dels treballadors/es quines funcions es passarien a desenvolupar.  

 

    DENÚNCIA I MOBILITZACIONS 

Els 5 sindicats del CAR ANUNCIEM, de manera CONJUNTA, que si segueix            
aquest immobilisme i aquest menyspreu cap al nostre col·lectiu en els dies vinents,             
HEM ACORDAT endegar una campanya de DENÚNCIA d’aquesta situació en tots           
els mitjans de comunicació i xarxes socials. També us demanem que us aneu             
preparant per participar en una sèrie de MOBILITZACIONS UNITÀRIES per          
visualitzar, davant de l’opinió pública, el nostre malestar i preocupació pel futur del             
nostre col·lectiu.  
 
 
Barcelona, 28 de març de 2019 
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