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La retallada addicional del 2% que se’ns aplicarà 
a la paga de nadal, així com gairebé totes les 
mesures que darrerament ha implementat el 
govern en contra dels funcionaris, ha estat 
anunciada a bombo i plateret als mitjans de 
comunicació abans de comunicar-ho als propis 
treballadors. Hem de pensar que els mitjans de 
comunicació són els nostres interlocutors amb 
el govern? Doncs, sembla que sí, comunicació 
UNIDIRECCIONAL. La mesa general i sectorial es 
convoquen uns dies després d’aquest anunci als 
mitjans, i a les respectives ordres del dia de les 
convocatòries de mesa ni tant sols apareix com a 
punt a tractar l’increment de la retallada.

Aquesta és la situació, paradigma del que ens està 
passant a nivell departamental, a nivell d’acords 
més petits, com el nostre. Que, a base de 
modificar aquelles instruccions que teníem 
negociades, ens van retallant, i retallant, i 
retallant...fins quan?

Els tres sindicats hem presentat un 
contenciós pel tema de la instrucció 1/2012, 
CATAC té diferents fronts oberts a nivell legal i 
judicial amb el departament, i altres en tràmit 
administratiu que probablement acabaran amb 
contenciós. Però, aquesta és la única via per 
defensar-nos? No, la via judicial els emprenya 
molt, si, però té la desavantatge que és molt 
lenta i de naturalesa incerta, i mentrestant 
anem pringant. Així doncs, què ens queda? Ens 
queden alguns instruments, com la mobilització o 
la vaga. Però, mobilitzar-nos? Si no serveix de res, 
si fan igualment els que els hi surt dels dallonsis, 
si no estem en etapa preelectoral, si hi ha crisi...

Avui tots els treballadors, no només els de la 
funció Pública, sinó també els de l’empresa 
privada, els catalans, els espanyols i els europeus 
i els de tot el món tenim un problema, i aquest 
problema es diu: jomano i jofaigelquevull. Sí, 
aquell que “permet” comprar als bancs europeus 
un bilió d’euros al 1%, els quals el fan servir per 
comprar deute sobirà al 5 o 6%, endeutant més 
els governs que per aquest motiu es converteixen 
en els seus submisos esbirros i els nostres eficients 
retalladors, mentre mantenen tancat el crèdit a 

______editorial______
les empreses i particulars.

Sí, és el que passa quan els governs ja no 
manen pel poble sinó per aquells pocs 
que tenen els calés, de cognom jomano i 
jofaigelquevull. I els que tenim més a prop se 
n’aprofiten descaradament.

Estan privatitzant la Funció Pública, això vol dir 
que cada dia serem més pobres i tindrem pitjor 
servei, que haurem de pagar per tot. Ahir els 25 
hospitals de la xarxa de salut, demà la universitat 
o les beques menjador... Amb l’excusa de la crisi 
van a l’ample. 

A uns els toca més el crostó que altres, ja se’n 
cuiden que sigui repartit, ara aquests, després els 
altres, els mitjans de comunicació tenen a l’opinió 
pública desconcertada, ja ningú sap el que és 
millor. Hem perdut la CONSCIÈNCIA de que 
som treballadors, assalariats? que la nostra 
vida penja del seu fil, prim i delicat, tenim por de 
perdre-ho tot.
 
Volem anar aguantant les retallades estoicament? 
La reforma laboral ja permet fer EROs al personal 
laboral, el PP està preparant una llei per la reforma 
de la Funció Pública, i aquest nou EBEP, tal com 
ha passat amb la reforma laboral, obrirà la porta 
a l’acomiadament de funcionaris, al salari per 
objectius...també s’anuncia una nova regulació 
del dret a vaga per anar-nos prenent els pocs 
instruments que tenim per defensar-nos.

Només ens queda un camí, la lluita 
continuada, no només una vaga, no només una 
mobilització, hauran de ser moltes; però si un no 
és conscient de qui és i on està no pot saber mai 
amb quins objectius lluita, aquest és el problema. 
Hem d’entendre que a hores d’ara la lluita no és 
només al CAR, que també, la lluita és global, i 
mentre no entenguem que el treballador de Jaén 
o de Lyon o de Bombai està sotmès a les mateixes 
retallades que nosaltres no tindrem cap energia 
per lluitar.  I si no lluitem, els que retallen aniran 
retallant fent-nos cada dia més submisos, més 
pobres, més propers a la fi d’aquest model social 
en que lo públic és garantia per tots.



___________ forestals pel medi abril 2012____________

  ABRIL 2012 .-3 

QUE   ENS   ESTÀ   PASSANT? 
.....tot sense resposta.....

• INSPECTOR EN CAP
• SUBDIRECTORA 

• SUBDIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANS I ORGANITZACIÓ

• DEPARTAMENT
quan temps més creieu que 

podem aguantar així?
...i si comencem a pensar QUÈ PASSARIA SI CADA AGENT FES NOMÉS ALLÓ 

QUE LI MANEN, I SOBRE TOT ALLO QUE PER CATEGORIA LI TOCA? com sortiria la 

feina? QUÈ PASSARIA SI NINGÚ AGAFÉS CAP VEHICLE SENSE ITV O AMB EL CANVI 

D’OLI SENSE PASSAR, O ELS PNEUMÀTICS GASTATS O ALTRES INSUFICIÈNCIES 

QUE PODEN POSAR LA NOSTRA VIDA EN RISC? quants vehicles deixerien de 

sortir cada dia i quanta feina es deixaria de fer? QUÈ TAL UN ALLAU DE 

DENÚNCIES A INSPECCIÓ DE TREBALL PER AQUELLES BASES QUE NO COMPLEIXEN 

ELS MÍNIMS ESTABLERTS EN RD 486/97 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS?on 

ens canviaríem i dutxaríem? QUÈ PASSARIA SI COMENCÉSSIM A DENUNCIAR 

L’INCOMPLIMENT DELS TERMINIS LEGALS PELS ENCÀRRECS EN FUNCIONS?...

quants comandaments podrien deixar de ser operatius si s’apliqués la 

recent sentència sobre la llei i reglament del CAR? ÉS POSSIBLE SABER 

PERQUÈ NO ESCOLTEU ELS VOSTRES TREBALLADORS? perquè actueu com una 

república bananera en la gestió del Cos i com una dictadura cap els seus 

treballadors? AH! preferiu que denunciem les misèries a la premsa..?



__________forestals pel medi abril 2012__________

4.- ABRIL 2012

El passat 5 de març li vàrem preguntar a la 
subdirectora: “hi ha algun motiu pel qual tots 
els agents de Catalunya s’hagin de desplaçar i 
perdre un matí de feina per anar-se a emprovar 
uns pantalons? és que no es poden fer córrer els 
mostruaris d’una comarca a l’altre, sense haver de 
gastar gasoil, desgast de vehicles i temps? 
Hi ha algun motiu  raonable de perquè s’està fent 
així?” silenci sepulcral...

Breu càlcul, amb totes les dades a la baixa 
perquè ningú digui que ens passem, del que 
pot haver costat anar a dir quina talla de 
pantalons necessites:

Posem que hagin sigut 450 agents que han fet el 
viatge, amb una mitjana de 4 hores per agent, que 
cobra uns 12€/h, i uns 70km de viatge d’anada i uns 

 anar a emprovar pantalons
amb els calés dels altres no cal mirar prim sempre i quan sigui 
una partida dissimulada?

110 viatges de vehicle comptant que van 4 agents 
a cada vehicle, amb un cost, preu d’administració, 
de 0,30 €/km. Així tenim:
Traducció del temps esmerçat en euros: 
450 agents x 4h x 12€/h = 21.600€
Traducció de despeses de gasoil: 
70km x 2(anada i tornada) = 140km viatge x 110 
viatges = 15.400 km x 0,30 preu del kilòmetre = 
4.620€
Total: 21.600 + 4.620 = 26.220

Diners suficients per a 1.137 dietes! No està 
malament no? Amb el que costa que te’n posi’n 
una..

Es clar que això no és res comparat amb les dietes 
que cobra el conseller Pelegrí: 30.156€ com a 
conseller + 25.000€ com a diputat del Parlament.

LA NOTA DE PREMSA
La nota de premsa denunciant que l’administració ens fa anar a provar roba a Barcelona o Tarragona mentre està 
cremant el territori no ha estat ben enfocada. És com dir-li a l’administrat que el Cos d’Agents Rurals no està ni per la 
labor per la qual va ser creat, i que la Generalitat, ara en plena crisis, es gasta els diners en canviar-nos l’uniforme. 
 
Certament és un despropòsit fer desplaçar a tot el col·lectiu a provar roba enlloc de fer moure la sèrie de 
talles de comarca a comarca. Però ens sembla que no calia barrejar-ho amb incendis, aquí hi perdem tots.
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Estem en situació precària en moltes de les nostres 
bases, en la envellida flota de vehicles, cotxes que 
han de passar l’ITV cada 6 mesos i que sovint no ho 
fan per desídia de Torreferrussa(fitxes tècniques que 
no es reclamen, targes caducades..) o perquè no hi 
ha diners, encara menys per arreglar-los o passar 
canvis d’oli. Quants vehicles que no funcionen 
i han d’estar parats per falta de pressupost a tot 
Catalunya? No ens ho volen dir, els fa vergonya! Ja 
vàrem avisar quan es va procedir a la compra de 47 
vehicles amb més de 100.000 km l’any 2010 que 

el problema el tindríem 
ara amb el manteniment 
i reparació del ferro 
que varen comprar.  
Estem en situació 
precària en la mala 
gestió que es fa en 
aquest cos amb coses com lo del tallatge dels 
pantalons, programes i aplicacions inútils que ens 
compliquen la feina del dia a dia, reparacions a les 
bases que costen mesos si no anys a arreglar-se. 

I a sobre no ens paguen les hores 
extres i ens tallen les dietes. I 
quan en passem una al cap de 7 
mesos ens diuen que no ha estat 
validada a l’ATRI. Què passa si un 
agent se li van encomanant feines 
una darrera l’altre i no té temps 
de parar a dinar? I a sobre son 
comissions de servei de menys de 
5  hores i,  per tant, el seu cap li 
diu que no genera dieta? On és el 
compromís de la subdirectora de 
modificar la instrucció de dietes 
5/2011 que ens obliga als agents 
rurals a treballar més hores que 
la resta de funcionaris per tal de 
devengar dieta?

Tampoc no s’ha fet efectiva la 
proposta d’obrir al intranet la 
base de dades d’agents que es 
volen moure entre concursos de 
serveis. Recordem que es tracta 
d’un instrument mitjançant el qual 
qualsevol agent (sense dir el nom) 
pot manifestar la seva voluntat 
d’anar a una altra comarca i, a la 
vegada, pot visualitzar quins altres 
agents es volen moure i on, de tal 
manera que, en cas de coincidència 
es podrà demanar o permuta o 

comissió de servei.
Aquest instrument està contemplat 
al punt 11.4 de l’acord i es va 
incloure per millorar la mobilitat 
dels agents. La subdirecció sempre 
ens ha dit que ja ho faria, però no 
fan fet res. 

Tots sabem que caldria reequilibrar 
efectius, més després del 
desplegament inicial dels agents 
majors que ha fet que augmenti 
el nombre d’agents en alguna 
comarca i disminueixi en d’altres. 
On està la proposta que es 
varen comprometre a passar-
nos? Aprofitaran l’Acord de 
Govern pel qual s’ha d’aprovar 
el Pla d’Ocupació per a la 
racionalització de l’organització 
i l’optimització del personal al 
servei de l’Administració de                                                                                                   
la Generalitat de Catalunya 
2012-2014 i que els permet fer 
el que vulguin amb els efectius 
i fins i tot amb les funcions que  
desenvolupen?desenvolupen?

CATAC ha demanat a la Secretària 
General la modificació de la 
RLT que, com qualsevol trasllat 
de funcionaris, de permetre la 
modificació de llocs de treball,. 

La subdirecció va dir que estava 
tramitada el passat mes de 
desembre, però la publicació de 
les MODIFICACIONS RLT 6.2.2012 
i la del març no reflecteixen el 
canvi. La falta de resposta de la 
Secretària portarà conseqüències 
legals, en poden estar segurs.

J a 
els hi vàrem dir als representants 
de l’administració i a l’inspector en 
cap, la gestió d’aquesta recuperació 
la podria portar el mateix control, 
tal com fan amb els resums 
mensuals horaris, només caldria 
posar una nova columna a l’excel 
i anar restant. Però, a la darrera 
reunió del CSA van dir que NO. 
Prefereixen tocar el que no sona, 
altrament no s’entén.
Per si no n’hi hagués prou, el 
document de la sol·licitud per 
la recuperació no permet fer-ho 
per hores. Un fet que altra cop 
contradiu l’acord i la instrucció 
que la desplega que diu que es 
recuperarà hora a hora. Ens van 
dir que el modificarien, però, tres 
mesos després, encara no ho han 
fet. Francament incomprensible. 

HO RE S  I  D I E
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C OM I S SIONS I  PERM UTES
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RECUP ER ACIÓ D ’HO  RES

D’EXCÉ S  A N UAL 

DE JO R NA DA

precari, to t  molt precari
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La modificació del nostre acord de condicions laborals 
via instrucció, i instrucció novament modificada 
perquè es varen equivocar amb la primera, però en 
fan una segona que no deixa sense efectes la primera, 
i a més les signen totes dues el mateix dia, s’ha fet 
amb menystenint els representants dels treballadors, 
i sobre la més absoluta il·legalitat.

La Modificació de l’acord de condicions via instrucció 
1/2012, després de les baralles que hem tingut amb 
la subdirecció ha provocat que, vistes les nul·les 
ganes d’entendre que estaven incomplint l’acord, 
els tres sindicats amb representació al Cos 
haguem decidit tirar endavant un contenciós 
administratiu.
El motiu principal per prendre aquesta decisió és 
la imposada obligatorietat d’haver de recuperar 
forçosament les 50% d’hores d’excés de jornada 
el mateix mes que les generes, passant-se pel 
forro el que diu el punt 7.3.2 de l’acord que deixa 
clar que es podran recuperar com la resta d’ hores 
sense més condició que la que es respecti el 33% de 
simultaneïtat en la concessió de permisos, i per tant 
durant tot l’any excepte l’estiu.

Però la subdirecció també ha aprofitat per 
modificar  més elements de l’Acord, com per 
exemple:
• Hores d’excés de jornada= a dies personals. 
el 4.1 de la instrucció considera que la recuperació 
d’hores d’excés de jornada té la consideració de 
dies personals a l’hora de fer la prelació en cas de 
coincidència de sol•licituds, contravenint l’article 
7.3.2 de l’acord que diu que són hores a recuperar, i el 
7.4 que diu que la prelació a l’hora de recuperar es: 1 
dies personals, 2 recuperació d’hores i 3 recuperació 

La Mesa Sectorial de dijous 22 
de març de 2012, Funció Pública, 
passant olímpicament de la 
majoria d’esmenes presentades 
per cada sindicat, va deixar vist per 
sentència el nou decret de jornada i 
horaris que, en qüestió d’un mes es 
publicarà al DOGC.
Si bé a nosaltres n’estem exclosos, 
hi ha alguns elements que caldrà 
implementar en el nostre acord, 

com per exemple, la conversió en 
50h, enlloc de les 45h, dels 6 dies 
personals que preveu la llei de 
pressupostos, cosa que significa 
que a la pràctica, la majoria 
de funcionaris disposaran de 
7 dies personals mentre que 
nosaltres ens continuaríem 
quedant amb 6. Recordar que els 
premis d’antiguitat és mantenen. I 
la possibilitat d’utilitzar 3 dies de 

vacances com a dies d’assumptes 
propis.
A banda d’axó, amb la publicació 
del Pla d’Ocupació, s’introdueix 
també la possibilitat que els 
funcionaris demanin una reducció 
del 15% també amb possibilitat de 
compactar.
Així doncs, esperem que a la 
propera reunió de la CSA puguem 
amollar aquests elements.

VULNERACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS LABORALS DEL CAR
d’hores per canvi de quadrant. Segurament si volem 
recuperar les hores d’excés de jornada a l’estiu ens 
diran que no, i nosaltres els podrem dir: però si tenen 
la consideració de dies personals! I els dies personals 
els podem gaudir indistintament estiu o hivern! Que 
t’hi jugues a que no ens deixen? no, és clar, nosaltres 
interpretem el que ens convé, com sempre, que no 
ho sabeu?
• Base per el càlcul del coeficient de 
simultaneïtat en la concessió de permisos. Una altra 
modificació que ens perjudica és la expressada al punt 
6 de la instrucció que diu que per calcular el coeficient 
de simultaneïtat per la concessió de permisos es 
comptabilitzarà com a efectiu en servei els agents en 
treball efectiu, els agents en situació de baixa mèdica, 
de dia sindical i d’assistència a activitats formatives, 
cosa que constreny el que diu l’acord en el seu punt 
7.3 de l’acord que diu que el coeficient es calcula a 
partir els efectius de l’àrea bàsica a qui toca treballar 
per quadrant, sense fer referència a cap exclusió, 
cosa que vol dir que inclou a tots els agents. Aquest 
punt ja ha provocat que en algunes comarques es 
calculi el coeficient de simultaneïtat sense comptar 
amb agents que estan en reducció de jornada.
• Coeficient de simultaneïtat vacances d’estiu. 
Aquí ens colen descaradament un nou gol, traspassen 
el coeficient de simultaneïtat del 22% a l’Àrea Bàsica 
enlloc de l’Àrea Regional. Saben del cert que portarà 
molts problemes a bastantes comarques, és voler 
collar.
Tot plegat  és un nou desafiament als sindicats, ens 
estant dient: nosaltres fotem el que ens dona la 
gana, no ens feu cap por. Insensats. Un dels quals 
fent veure que és un treballador més, però que 
després de negociar-se(via sindical, val a dir) les 
seves prebendes es posa al costat de l’amo, o en fa 
la funció.

MODIFICACIONS QUE CALDRÀ IMPLEMENTAR DESPRÉS DE L’APROVACIÓ DEL 
NOU DECRET DE JORNADA I HORARIS
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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE L’ACORD
Entretant, els sindicats que, el 
passat 27 de febrer, vàrem demanar 
reunió de la comissió de seguiment 
de l’acord per tractar de tots aquests 
temes i més, i com a resposta 
rebem un trist correu electrònic 
proposant que ens podem reunir 

el proper dia 15 d’abril, enfonent-
se’n als nostres nassos del que diu 
el propi acord a l’article 17: “La 
comissió establirà el seu sistema 
de funcionament i es reunirà dins 
dels següents set dies hàbils a 
comptar des de la data d’entrada 
de la sol·licitud en el registre de 
la Subdirecció General dels Agents 

Rurals de Torreferrussa”. És a dir, 
tot i no haver-hi confirmació de 
convocatòria, el que s’hi assembla 
més es una possibilitat situada a un 
mes i una setmana després del que 
tocaria.
És a dir, un cop més, ni respecte 
ni acompliment de les obligacions 
legals cap el nostre col·lectiu.

PERÒ COM HEM DIT, TOT ÉS PRECARI, MOLT PRECARI, PERQUÈ, atenció, ara ve la bomba 
grossa, encara no ha caigut, ho està fent:

L’ACORD DE GOVERN PEL QUAL S’APROVA EL PLA D’OCUPACIÓ. 
“...I  EJTO QUE É...BROMA, NO?”

l’Acord de govern pel qual s’aprova el pla d’ocupació és 
un cop d’estat als nostres drets com a treballadors, que 
a més ens retira la possibilitat de defensar-nos. Pretén 
reordenar funcions, jornada, horari, mobilitat, 
trasllat forçós, canvi de destinació...
Es tracta d’un instrument que, en gran mesura, es limita 
a aplicar els preceptes jurídics que es desenvolupen en 
els articles 110 i següents del Decret 123/1997, de 
13 de maig, de provisió de llocs de treball. En el 
qual, a més, ja es contempla la possibilitat dels 
plans d’ocupació a la Generalitat
Ara bé, la gran diferència està en que el 
Decret 123/97 atorga al personal un seguit 
de garanties dels seus drets que l’Acord de 
govern no contempla, ja que en 
totes i cadascuna de les mesures 
proposades en l’Acord, no 
es tenen en compte 
conceptes tals com, 
justificació, raonament 
jurídic, motivació i dret 
a recórrer la mesura per 
part de l’afectat o 
afectats. 

En definitiva, l’administració imposa el seu criteri 
negant al personal el dret a la seguretat jurídica que 
la Constitució garanteix a tot ciutadà, i aplica aquest 
Acord com si es tractés d’una ampliació del que és el 
Decret-Llei de la reforma laboral.

Es vulneren els conceptes de capacitat, mèrit, 
igualtat, ja que és l’administració amb un criteri 
arbitrari qui imposa totes les condicions com si fos una 
empresa propietat d’un empresari.

També proposa una desregulació total dels sistema de 

cossos, ja que es contempla la possibilitat d’encarregar 
funcions de qualsevol categoria a qualsevol treballador 
per mitjà de cursos d’adaptació, tot plegat vulnerant la 
llei de Cossos de la pròpia Generalitat i les funcions que 
a ells se li encomanen.

D’altra banda, la seva durabilitat de 2 anys, no queda 
garantida en cap moment, és a dir, podem comptar 
que difícilment  ens ho podrem tornar a treure de 

sobre.
Es vol reduir la jornada del personal temporal, 
ja sigui funcionari o laboral mentre es manté a 

una gran quantitat de personal extern en els 
centres de treball del sector públic que 

costa tres vegades més que el 
personal interí, que podria fer 

aquesta feina.
Quines garanties 
tindrem que, per 
exemple, el trasllat 
d’efectius no 
serà una eina per 

“castigar” a qui 
els doni la gana? 

Trasllat d’efectius, que 
en el nostre cas és encara més punyent ja que sempre 
comportarà una important mobilitat.
En resum, les mesures de reordenació són un xec en 
blanc a la introducció dels criteris empresarials en la 
gestió de la funció pública, que és el que en el fons es 
pretén i només en una “comissió” es dóna la possibilitat 
de defensar els interessos del personal als sindicats, 
vulnerant tots els acords en matèria de drets laborals 
i sindicals.

ENCARA HI HA QUI CREU QUE NO CAL QUE ENS 
MOBILITZEM? NO CAL QUE FEM VAGA?
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La sentencia anul·la, per contradir la llei, les 
disposicions transitòries 4a i 6a del Decret 
266/2007.

Que diu la sentència del plantejat a la 
demanada:
El col·legi d’enginyers de monts planteja en la seva 
demanda la anul·lació per inconstitucionalitat 
d’un seguit de preceptes de la Llei del Cos 
d’Agents Rurals i del seu decret de desplegament. 
En concret d’aquells articles que es refereixen a 
la promoció interna sense titulació del cos 
o grup  al qual es vol ascendir. Per aquesta raó 
es demana també la inconstitucionalitat d’un 
precepte del Decret 1/1997, de la funció pública 
catalana, el que reconeix l’accès del grup D al 
C sense titulació però amb 10 anys de serveis 
prestats en el cos immediatament inferior o bé 5 
anys i un curs formatiu, ja que segons el col·legi 
d’enginyers aquest precepte és el que habilita a 
la Generalitat per fer aquestes excepcions en la 
normativa del cos d’Agents Rurals.

Tanmateix s’impugnen les disposicions 
transitòries 4 i 6 del Decret 266/2007 de 
desplegament del Cos d’Agents Rurals, respecte 
dels llocs de comandament i la provisió de 
càrrecs de comandament.

El TSJC els nega la major i el dóna la raó en la 
menor, que serien les impugnacions de les dues 
disposicions transitòries.

Efectivament, el TSJC no comparteix la 
inconstitucionalitat dels articulats de la llei i del 
decret perquè, al seu entendre, SÍ que hi ha un 
emparament constitucional en relació al poder 
accedir d’una categoria a un altre sense titulació 
sempre i quan sigui la categoria immediatament 
inferior i es compleixin certs requisits, per tant,  
el fet de poder establir un ascens de categoria 
entre dos grups immediats entre sí sense 
titulació, NO és inconstitucional, ja que la Llei 
del 30/84 ho empara i l’EBEP(Estatuto Basico del 
Empleado Público) recull aquesta interpretació, 
per la qual cosa, si les normatives que 
regulen el cos d’agents rurals també ho 
recullen, aquestes resten emparades per la 
normativa bàsica estatal.

És a dir, els agents rurals sí que poden 
passar d’una categoria a un altre sense la 
titulació si compleixen el que s’estipula en 
la normativa reguladora.

En relació a les disposicions transitòries 4 i 6, en 
que el tribunal dóna la raó als demandants:

SENTÈNCIA CONTRA LA LLEI I REGLAMENT DEL CAR

El passat mes de febrer es va conèixer la sentència al recurs contenciós 
administratiu presentat pel col·legi d’enginyers de monts contra alguna de les 
parts de la llei i el reglament del CAR. 
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Respecte de la 4:

En aquesta DT4 del reglament es diu que els 
llocs de comandament ocupats per funcionaris 
que quan entri en vigor aquest decret ja els 
ocupin, els podran continuar ocupant amb les 
mateixes funcions i drets i se’ls cessarà segons 
la seva normativa de nomenament.
Això ho diu la DT4 en l’any 2006, que és l’any 
de la seva entrada en vigor, però és que això 
mateix ja ho diu la Llei del cos de rurals de l’any 
2003, en clara referència als agents que van 
ser traspassats de l’Estat a la Generalitat i que 
exercien càrrecs de comandament, pràcticament 
tots sense titulació!! Per la qual cosa el que 
el reglament atorgui tres anys més, és 
contrari a la llei del 2003 que ja deia “ a la 
entrada en vigor d’aquesta llei”, és a dir, és 
un principi fonamental del dret que una norma 
de rang inferior no pot anar en contra d’una 
norma de rang superior, i el decret no pot anar 
en contra de la seva pròpia llei modificant els 
terminis que diu la llei.
És a dir, si la llei establia un dret per als agents 
rurals que a l’any 2003 eren al cos amb càrrecs 
de comandament, la foto finish és l’any 2003, el 
que no pot fer el reglament és fer una altra foto 
finish el 2006 i incloure a tothom durant aquests 
tres anys més.
En definitiva ANULA la disposició 4a del decret

Respecte de la 6:
El TSJC diu que hi ha una figura que és la 
comissió de serveis recollida en la normativa 
legal vigent, tant estatal com autonòmica, per 
la qual cosa no és legal que el decret determini 
que es pot nomenar un agent o qualsevol altre 
com a càrrec de comandament si pertany a una 
categoria inferior al lloc.
Per tant, com  en el cas anterior ANULA per 
il·legal la disposició transitòria 6a

Això és el que ve a dir aquesta sentència.

A partir d’aquí, si el col·legi d’enginyers de monts 
no hi està d’acord  pot presentar recurs de 
cassació davant del tribunal suprem, però també 
pot exigir a la Generalitat el compliment de la 
sentència amb caràcter immediat. Igualment 
la Generalitat també pot presentar recurs de 
cassació al TS, amb la qual cosa es donarà un 
marge superior de temps evitant haver de fer 
res al respecte.

Segurament haurem d’esperar que diu el TS, 
però des de CATAC considerem que, al anul·lar-
se aquestes disposicions transitòries, tenen 
un problema important, ja que, amb tota 
probabilitat, tots els nomenaments fets a 
partir de l’entrada en vigor de la llei el 2003 
queden sense efecte.

Com a conseqüència, el 
que caldria ara, tant si es 
presenten recursos de cassació 
com si no, i sense esperar 
al que digui el TSuprem, és 
executar immediatament el 
desplegament real del CAR, 
i convocar el més aviat 
possible concurs oposició 
a totes les categories de 
cos, començant per la 
més peremptòria que és 
l’accés al grup C1 ja que 
és la base per proveir la resta 
de categories, perquè el que no 
es pot fer és començar la casa 

per la teulada i deixar aparcat 
1/3 del col·lectiu en el moment 
d’iniciar la resta de concursos 
oposició. 

El departament s’hauria de 
posar les piles i entendre que 
això no és cap joc, que si no 
inicia el desplegament es 
trobarà amb els pixats al ventre 
i havent de deixar sense efecte 
els nomenaments fets i havent-
los d’anar cobrint en funcions. 
Unes funcions que la llei diu 
que són per 6 mesos. 

Si bé es cert que pot començar 
per convocar un concurs oposició 
en torn lliure i de promoció 
interna per a les categories 
d’inspectors/es i sotinspectors/
es, com hem dit, cal que s’obri 
immediatament la porta 
a l’accés a les categories 
bàsiques (agent, agent 
major i oficial) per, com a 
mínim, tenir el gruix dels agents 
amb possibilitats de concórrer 
a la convocatòria de l’escala 
executiva o de sotinspectors/
es.

aquesta sentència no és inòcua
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A l’inici de la reunió, i de comú 
acord els tres sindicats amb 
representació al CAR, i seguint la 
consigna que teníem per part de 
les cúpules de tots tres sindicats 
de no assistir a cap més reunió 
de comitè de salut laboral 
entre tant continuïn les 
retallades i les mobilitzacions, 
vàrem expressar al departament 
la voluntat de tractar com a 

punt únic de l’ordre del dia el 
desbloqueig de la base del Vallès 
Occidental, les dependències de 
la qual  han estat traslladades a 
l’edifici del CAR de Torreferrussa, 
obligant als agents a treballar 
en unes condicions insostenibles 
per les reduïdes dimensions 
de l’espai, incomplint de forma 
flagrant la normativa de referència 
del RD 486 de prevenció de 

riscos laborals, entre moltes 
d’altres. El departament no va 
acceptar la pressió a que el 
sotmetíem i, després de un rifi-
rafe considerable, vàrem acordar 
portar a terme la reunió tractant 
els punts sense debat. Així, de 
forma unilateral, tant la part de 
l’Administració com la part social 
vàrem exposar tots els punts de 
l’ordre del dia.

RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SALUT LABORAL DE 
24 DE GENER DE 2012

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
Els responsables d’aquesta àrea del departament ens 
informen que consideren que hi ha masses agents 
que no han passat mai  pels exàmens de salut, 
en concret ho quantifiquen de la següent manera: 
Terres de l’Ebre 10, Catalunya Central 16, Barcelona 
222, Girona 52, Lleida nord 53 i Lleida sud 20.  Diuen 
que estan fent la planificació per al 2012, i en la que 
volen que tots els agents passem per l’entrevista 
mèdica, i han decidit que si la muntanya no ve a Alà, 
Alà ha d’anar a la muntanya, per tant es desplaçaran 
a territoris.
Agafant-se en la pròpia llei de prevenció de riscos 
laborals, faran les entrevistes a tots els agents, que 
hi hauran de passar de forma obligatòria, un cop 
cada 2 anys com a mínim. Hem de dir  que, si be 
no ens podrem negar això, si que ho podem fer a la 
revisió mèdica.
També ens informen que han obert una bústia a 
l’intranet per poder adreçar-hi consultes de forma 
personal i confidencial (només la llegeixen personal 
sanitari del departament).

AVALUACIÓ DE RISCOS
L’anterior avaluació de riscos es va portar a terme 
a l’any 2002, i aquest any la volen actualitzar fent 
especial incidència als canvis que hi ha hagut a 
l’organigrama i a les noves funcions assumides pel 
CAR, i altres diferenciacions abans no contemplades: 
agents major, agents marítima, agents aire, 
antifurtivisme, alta muntanya, etc.
Prepararan un model per tractar-lo amb la part social 
dins el comitè de salut laboral.

LEGIONEL·LOSI
Durant el segon semestre del 2012 es van fer 

analítiques a les bases afectades, a les que varen 
tenir resultat positiu se’ls va fer una nova analítica 
després del tractament inicial. Entre aquestes: Alt 
Urgell, Baix Camp (el tercer tractament s’ha hagut 
de fer una desinfecció de tot el sistema), Priorat (s’ha 
substituït el escalfador d’aigua), Segrià, Solsonès 
(després de 2a analítica hi ha pendent una nova 
desinfecció, igual que el Tarragonès i l’Urgell).

QÜESTIONARI D’OLORS
Al mes de maig farà 2 anys que des de CATAC 
vàrem demanar que un informe tècnic del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals del departament 
per valorar el pseudoprotocol d’olors, i entretant els 
agents continuen portant a terme aquesta tasca, 
sense l’aval del SPRL, sense saber si s’estan fent les 
coses amb la seguretat necessària per la salut dels 
treballadors. 
Ens diuen ara que estan a l’espera del informe del 
Servei de Qualitat Ambiental. I que, d’altra banda, 
només es fan seguiments d’activitats reglades, és 
a dir que, en principi, compleixen tot allò a que els 
obliga la normativa i que per tant, el seguiment 
de molèsties per olors, no comporta cap perill. És 
a dir, “confieu amb les empreses perquè són 
infal·libles, tot ho fan bé, la vostra salut no 
corre perill”.

ÀREES BÀSIQUES
El responsable d’equipaments del departament ens 
comenta el següent:
Mora d’Ebre: hi ha una nova proposta del propietari 
que s’ha compromès assumir les obres d’adequació a 
partir dels plànols i la distribució que se li ha facilitat. 
Pendent d’aprovació per Patrimoni.
Lleida: ha quedat arreglada, després de tants 
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infortunis, la porta, amb el dispositiu d’emergència. 
Calia fer unes obres, per lo que s’ha retardat a 
l’espera del permís municipal.
La Bisbal: durant dos anys, i després d’un munt de 
despropòsits, d’estar sense aire calent ni fred, s’ha 
descobert que no es tractava de cap fuga del gas de 
l’aparell d’aire, sinó del nivell adequat de pressió del 
gas. Dos anys!
Garrotxa: l’ajuntament va obligar a retirar l’aparell 
de l’aire de fora la façana, la instal·lació actual és 
provisional, a l’espera de que una empresa externa 
d’enginyeria digui si és correcte o no el sistema de 
fluxos d’aire. Això no és acceptable des de el nostre 
punt de vista.
Vendrell: s’han fet reparacions puntuals en el 
mateix lloc que ara ocupen, ja que l’alternativa  de 
la comissaria abandonada de Mossos d’Esquadra 
és massa cara, ara ja no tenen els calés que varen 
abocar inútilment amb els projectes anteriors. Quines 
penques que tenen! Total un sanitari apedaçat per 
aquí, una porta per allà, un cel ras per més enllà i 
una mica més de climatització.
Tortosa: reparació de l’aire acondicionat.
Cerdanya: sistema d’extracció de fums de 
l’aparcament. Ja era hora! Reixa porta.
Gandesa: canvi de compressor.
Vilafranca: actuacions puntuals per una  instal·lació 
elèctrica deficitària.
Alt Urgell: a punt de resoldre el problema amb la 
telefonia, es donarà d’alta una segona línia.
Torreferrussa: comentat a l’article d’aquesta secció.

a la pregunta: quan arreglaran les alarmes de 
les àrees bàsiques, algunes de les quals amb 
armer? Aviat, aviat.

UNIFORMITAT
Ens confirmen que s’ha repartit la nova uniformitat, 
amb els galons corresponents a la categoria de 
sotinspector als caps d’àrea bàsica, sense que 
aquesta sigui encara d’aplicació ja que, en realitat no 
n’hi ha cap que tingui aquesta categoria.
Pel demés, diuen que l’empresa adjudicatària de 
l’expedient de subministrament trigarà 90 dies a 
elaborar les peces que falten, és a dir que anem a 
parar a finals d’abril. Es farà la substitució del pantaló 
i del polo, la resta seran de reposició. A més de 
l’uniforme de representació per comandaments.
Durant la temporada de calor es farà la substitució 
dels escuts als folres polars. Cosa que serà impossible 
en el gorotex ja que van termosellats, és a dir que, 
com sempre, amb una sabata i una espardenya. 

I parlant de sabates, ens preguntem si és normal que 
hagin comprat 150 parells de sabates i 150 pantalons 
de representació per 50 comandaments. Diuen que 
son per tenir-los en estoc. Però i la resta, ja tenen 
1.500 peces de cada per als agents? Resposta és 
no. Ah!!no hi ha calé, no per tots? queden clares les 
prioritats, per la tropa el que quedi?
En quant al material i equipament ja s’han començat a 
distribuir com tots heu pogut comprovar a les bases: 
brúixoles, programador, destral, podall, forcípula i 
motxilla de caça(per les RNC). Pendent de lliurar: 
càmeres foto, cadenes, lectors microxip i material 
per a l’anàlisi d’aigües. Una nova embarcació (aigües 
continentals Tremp) i rifle anestèsic.
S’està fent inventari del que hi ha a cada comarca 
(fitxes) per fer una gestió més acurada d’aquet 
material. Però, que no teníem ja les fitxes del PGF?

PROTOCOL VIOLÈNCIA I SITUACIONS 
CONFLICTIVES
El departament no accepta la demanda de la part 
social de tenir un protocol exprés per a Agents Rurals. 
No els sembla que la nostra casuística sigui diferent 
de la de la resta del departament! El que tenen per 
veterinaris seria suficient, una sola agressió en 
12 anys!
I això que admeten que algunes de les tasques 
més policials que fem poden comportar insults 
i amenaces, però diuen que són a l’uniforme 
i no a la persona! Caram quin consol! Tanmateix 
creuen que això queda fora de l’àmbit del comitè. 
Surrealista. 
Total que ens quedem com estem, sense cap 
mena de suport jurídic per part del departament, 
sense un protocol clar per aplicar en situacions de 
conflicte, i a més, amb una pobra formació que ens 
podria aclarir conceptes i ajudar en el dia a dia.

2A ACTIVITAT
Després de 4 o 5 anys en que es va tallar en sec 
la negociació per al reglament de segona activitat, 
per divergències insuperables entre la part social i el 
departament, quan tronem a posar el tema sobre la 
taula ens diuen que no forma part d’aquest comitè la 
negociació d’aquest tema. Queda clar que no tenen 
cap voluntat de tirar-ho endavant. Caldrà que sigui la 
part social que els obligui. Veurem de quines formes 
i maneres això serà possible. Costa de creure, però 
és així, no podem tractar cap tema que tingui cost 
econòmic, però pel que es veu tampoc els que no en 
tenen. I la segona activitat no té cost econòmic per 
al departament.
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Incongruència en els distintius 
d’uniformitat
Sembla que hi ha una contradicció en els distintius publicats en el decret d’uniformitat que ara s’ha 
posat de relleu precisament a rel dels distintius que els hi han donat als caps d’àrea bàsica. Com es pot 
comprovar a la imatge publicada al DOGC, (figura 1) el  distintiu de cap d’àrea bàsica té dues ratlles 
daurades sota els 2 avets quan sabem que la categoria professional dels caps d’àrea bàsica és la de 
sotinspector i, per tant, com també apareix a la imatge publicada al DOGC (figura 2) hauria de tenir 
només una ratlla daurada.

A banda que, encara que fos correcta, és a dir, que sota els dos avets només hi  hagués una ratlla 
daurada, no entenem que els hi donin aquests distintius sense estar en possessió efectiva de la categoria 
de sotinspector. De moment les úniques categories diferenciades vigents en aquest cos són les d’agent 
auxiliar, agent i agent major, la resta no són aplicables donat que no existeix cap treballador que ostenti 
una altre categoria.

25È ANIVERSARI 
DEL COS D’AGENTS 
RURALS
La subdirecció del CAR ens va fer 
saber, a mitjans de gener, la seva 
voluntat de celebrar el 25è aniversari 
de la creació del Cos d’Agents Rurals 
al més alt nivell, és a dir, convidant 
alts càrrecs del departament, del 
propi govern i  diputats del parlament, 
així com a tots els agents rurals que 
ho desitgin

La seva idea és fer una celebració a 
Montserrat. Presentació de l’evolució 
del Cos a través de mitjans audiovisuals 
(10 minuts), entrega de plaques 
commemoratives als agents amb més 
de 25 anys de servei (uns 40 agents) 
i a les darreres 19 jubilacions(des 
de el 2008) que suposaria un 
acomiadament institucional. Sembla 
que tenen preparat material de 
guarniment per la sala, com un dibuix 
d’un agent amb plafó d’uns dos 
metres, i un pòster commemoratiu. 

Finalment un parlament d’un dels 
agents que rebrà la placa. La cosa 
acabaria amb un pica-pica amb el 
patronat de Montserrat.

La subdirecció ha convidat als 
sindicats a participar. Però sobretot 
ens ha demanat que no utilitzem 
aquesta celebració per portar a terme 
actes reivindicatius.

Des de el punt de vista de CATAC, 
la celebració d’aquest 25è aniversari 

figura 2figura 1
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La decisió presa per la secretaria general en matèria 
de política de personal i sindical de desmuntar el 
subgrup de formació del CAR semblava que havia 
pogut ser reconduïda gràcies a la intervenció 
unitària de tots els sindicats. 

Els hi vàrem argumentar que això no genera cap cost 
addicional, i que a nivell intern de subdirecció és un 
instrument força útil per tal de detectar necessitats 
formatives, preveure i revisar irregularitats i 
disfuncions en el funcionament de la formació. A 
banda que la llei i el reglament del Cos ja preveu 
que hi hagi una unitat de formació del CAR.

Aquest any però ja va sortir el programa anual 
de formació abans que s’hagués pogut reunir el 
subgrup de formació del CAR, un fet que deien que 
s’esmenarà aquest any.
Però la realitat s’imposa i el subgr
up de formació no ha tornat a convocar-se, i ens 
preveiem que no ho farà sinó en el si del grup de 
formació del departament. Perquè els hi dona la 
gana.

Vist que la proposta de programa formatiu per el 
2012 incideix de forma més important amb cursos 
per a agents majors, hem insistit a demanar a 
la subdirecció que les places que no es cobreixin 
s’obrin per a la resta d’agents i agents auxiliars i 
que s’aprofitin del punt 2.8 de la resolució del pla 
formatiu del departament per al 2012 en que preveu 
sessions de treball o informatives. En aquest sentit 
encara esperem que s’obri un termini nou com van 
dir que es faria a principi d’any.

formació. el subgrup se’n va a la m
A la memòria formativa del 2011 consten els 
següents cursos realitzats a finals del darrer 
semestre del 2011, moment de la incorporació 
de les activitats del nostre  bloc al Pla Anual de 
Formació. Tot i així, tractant-se de tant poc temps, 
no ens sembla que haguem anat enrere respecta 
el que veníem fent. Esperem que vagi millorant, i 
sobretot que les activitats formative quedin més 
ben repartides al llarg de tot l’any.

Activitats darrer semestre 2011:
- Jornada formativa sobre la figura dels 
Agents Majors, de la qual s’han desenvolupat 10 
edicions, en diferents llocs del territori i que han 
representat l’assistència de 303 agents rurals
- El curs sobre Resolució de Conflictes, amb 
3 edicions i 48 assistents
- Les 3 edicions del cus sobre Primers Auxilis, 
de 10 hores de durada i amb la participació de 35 
agents.
- Dues edicions del curs sobre Pesca Elèctrica 
realitzades a Lleida i Girona, amb l’assistència de 
25 agents
- També s’han realitzat el curs de Monitors 
de Tir i la Jornada sobre el maneig de la carrabina 
Marlin.

Recordar que pel que fa a la renúncia a l’assistència 
a cursos s’ha de fer seguint el que preveu la 
guia de l’ususari, és a dir, comunicar-ho per 
correu-e a Reus, no cal fer-ho com fins ara amb el 
document normalitzat del procediment  general de 
funcionament.

coincideix en un molt mal moment, 
sobretot quan es té pensat convidar 
a tota una requesta de polítics dels 
quals haurem d’aguantar els seus 
parlaments, els mateixos polítics que 
voten a favor de les retallades que 
ens han imposat i que, podem estar-
ne segurs, continuaran en un futur. 
Altrament, el cost d’aquesta celebració 
tampoc passa desapercebut, en 
un moment en que ni tant sols ens 
paguen les hores extres i ens miren 
les minses dietes que passem amb 

lupa.

D’altra banda el 25è aniversari no té 
la culpa de res del que està passant, 
pe tant, tampoc convé barrejar les 
coses, i en tot cas, hem aconsellat 
a la subdirecció que es faci un acte 
auster i amb el mínim de parlaments 
polítics. Que, com a mínim, no 
haguem d’escoltar massa estona 
els parlaments dels polítics més ben 
pagats de l’estat, els quals no saben 
que és que et rebaixin el sou, cosa 

que permet que no els importi anar 
retallant salari i drets al funcionaris 
públics més mal pagats de l’estat.

En tot cas, i vistes les experiències 
prèvies d’algunes territorials, cal que 
quedi clar que la assistència a aquest 
acte és completament voluntària. I els 
hem suggerit que, si volen assegurar-
se  l’assistència dels agents, que 
donin el dia de descans per als que 
hi vulguin anar. Ens han dit que s’ho 
rumiarien.
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El passat dia nou de març hi va haver el incendi 
que va afectar Santa Cristina d’Aro i Llagostera, 
dins l’EIN del Massís de Cadiretes a la província 
de Girona. El foc es va iniciar a les 14 hores, i 
d’entrada hi va una patrulla del Baix Empordà i 
una del Gironès. Abans d’una hora ja hi estàvem 
anant dues patrulles més de la comarca de 
la Selva, una del Gironès amb el CAB, el CAB 
del Baix Empordà i el Cap d’Àrea Regional..... 
Una munió de gent per un bon incendi forestal. 
Però hi eren tots? no........ Quan aquest incendi 
comença a caminar l’agent major d’incendis 
del Baix Empordà agafa els trapaus i tira cap 
a l’incendi d’acord amb el seu CAB; així ho 
comunica al CGirona. Comença a tirar cap allà 
fins que rep l’ordre per part del seu CAB que no 
hi vagi i que torni a la Bisbal. Que no hi vagi. Si 
ho heu llegit bé. Qui dóna l’ordre: EL CAP D’ÀREA 
REGIONAL DE GIRONA. Estava a deu minuts un, 
quart d’arribar-hi... 

Bé, d’entrada va ser la patrulla del Baix qui va 
iniciar la investigació del incendi. Es tracta de 
dos agents auxiliars que encinten l’àrea d’inici, 
esperant l’agent major d’incendis que no hi anirà. 
Dos agents auxiliars, a ningú li recorda una vella 
cançoneta? Va ser la insistència del CAB del Baix 
Empordà al CAR després de diverses peticions 
perquè la seva agent major d’incendis pogués 
anar al mateix, que va aconseguir que tres hores 
més tard d’iniciar-se l’incendi hi pogués anar 

l’agent major d’incendis. L’incendi 
estava marxant de mare i negar-s-
hi fregava l’absurd, era tot massa 
evident.   

Jo hi era en aquest incendi i us puc 
dir que no m’estava assabentant 
massa de com anava la pel·lícula,  
set vehicles dels Agents Rurals 
i tres canals de comunicació 
diferents, i com sol passar molt 
i molt de telèfon mòbil... Va ser 
ja molt entrada la tarda quan, 
a petició dels agents, un CAB va 
demanar que passéssim tots per 
territorials Girona. Quan es va 
informar d’aquesta actuació el CAR 
va dir que a ell no li anava bé fer el 
canvi de canal en aquells moments 

i seguiria comunicant pel que ho havia fet fins 
ara.
La conclusió final és que l’agent major d’incendis 
va arribar més de tres hores tard a l’àrea 
d’inici. Si quan estudies la teoria et diuen que 
és fonamental arribar aviat.... si quan  llegeixes 
llei i reglament sobre les funcions de l’agent 
major d’incendis........Home i tothom té clar que 
incendis, grans incendis o actuacions de més 
transcendència.... I quan arriba l’agent major 
és al final de la tarda amb les hores contades 
de sòl, en què pot iniciar les tasques que té 
encomanades. Val a dir que hi havia un altre 
agent major d’incendis a la província de servei.... 

L’endemà, però, les coses van canviar, amb 
la presència de l’inspector en cap i el director 
general, amb quatre-centes hectàrees cremades, 
van ser dos els agents majors d’incendis qui es 
van agenollar per intentar esbrinar la causa del 
mateix. L’agent repudiada el dia abans i un agent 
que hi va anar, tot i tenir descans per quadrant, 
a petició del mateix CAR.

En un cos normal i que funcioni, això no s’hauria 
de permetre. En un cos normal i que funcioni 
hi hauria d’haver una resposta immediata cap 
a les decisions errònies dels comandaments. 
Però hauria de ser inflexible davant de decisions 
premeditadament mal intencionades amb un fi 

incendi del massis de cadiretes
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o una causa que hauria de tenir 
resposta. No es pot permetre que 
això acabi així. Perquè si davant 
de quelcom tant gros ja no s’han 
de donar comptes, és evident que 
tenim el desenvolupament del cos 
sentenciat abans de fer-se.

Ja és prou difícil l’encaix dels 
agents majors, respectar la 
norma, demostrar a tothom que 
això pot funcionar i té un cert 
sentit, a més a més de tot això, 
cal lluitar amb l’evident oposició 
de certs comandaments a la 
tasca dels agents majors. 

A Girona portàvem dos dies amb 
el nivell dos del pla alfa activat, 
amb forta tramuntana i estava 
al caure un incendi gran. Perquè 
la gent es faci càrrec de com de 
prioritària l’àrea d’incendis i el 
nivell II del pla alfa, si no hagués 
petat aquest incendi el divendres, 
l’endemà dissabte hi havia un 
servei de circulació motoritzada 
amb agents de tres comarques. 
El mateix dia de l’incendi hi havia 
un servei d’anti-furtivisme, que 
no es va anul·lar... Prioritari 
incendis. Bé, de totes maneres 
,a Girona, perquè res resulti 
prioritari ha de tenir dues rodes 
o sobre tot sobre tot: quatre 
potes.

De l’actuació que vam tenir els agents rurals 
en aquest incendi, a part d’aquest incident, 
la considero molt millorable, i la sensació en 
arribar a casa és d’una actuació estèril. No pot 
ser que en el punt de trànsit no hi hagi 
permanentment un comandament del cos, 
que tres comandaments vagin manant cosetes 
sense un sentit clar i que no es prioritzi un bon 
equip d’investigació amb un agent major al 
capdavant, i posar-nos al servei de qui mana 
en l’incendi.   Suposo que no és fàcil gestionar 
un incendi important, i per això no vull expressar 
tot el que penso d’aquest, i no ser especialment 

crític. Però cal parlar molt, i clar de quin ha de 
ser el nostre paper en els incendis. I proposo que 
després d’aquest tipus d’actuacions s’haurien 
de fer taules de treball per debatre aspectes a 
millorar, que n’hi ha molts veient com va anar.

Algú s’hauria de fer moltes i moltes preguntes 
sobre aquest article. I tant sols hi ha una persona 
que les pot contestar. Potser comença a ser hora 
que algú mani en aquest cos, i a més a més es 
noti. I aquest és l’inspector en cap. I mentre no 
ho faci dona validesa a aquest tipus d’ordres, 
actituds i comportaments.

Fèlix Fernández.

àrea d’inici del foc

el foc ja descontrolat
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Desde l’associació de guardes de reserva ens envien 
una resposta a l’article publicat al darrer butlletí de 
forestals pel medi, és aquesta: 

Benvolguts companys;
 
Des de l’associació de Guardes de Reserva de 
Fauna ens hem llegit amb deteniment l’escrit del 
darrer número de la revista titulat “De la escopeta 
nacional” a “l’escopeta autonòmica”, signat per un 
indígena pirinenc.
D’entrada voldríem dirigir-nos en primer lloc a 
l’autor de l’article, doncs creiem que cal ser valent i 
signar-ho, tot aportant proves del que s’afirma en el 
contingut del mateix. Algunes de les coses 
que hi escriu són tan indignants, 
que caldria, hem pensat, titular 
aquest escrit com a “Resposta a 
un INDIGNE PIRINENC”.
 
En segon lloc creiem que aquesta, 
i qualsevol revista, no hauria 
d’acceptar publicar segons 
quins articles i continguts que 
hi apareixen, a més, sense 
el nom real del seu autor, 
a no ser que vulguem 
convertir-nos en un 
“Sálvame de Luxe” de la 
premsa escrita de l’àmbit 
forestal, faunístic i medi 
ambiental.
Dit això, creiem que 
estem davant d’una 
bona oportunitat 
d’explicar on som:
L ’ a n y 1966, 
mitjançant una l l e i 
franquista, es van crear la gran 
majoria de les Reserves Nacionals de Caça existents 
a l’Estat Espanyol. Caldria situar-nos en el context 
de fa gairebé 50 anys. Aquest territoris, de fet, 
van ser la primera figura de salvaguarda d’uns dels 
ecosistemes més importants de l’Estat. La prova és 
que, amb els anys, quasi tots ells, han esdevingut 
Espais Naturals Protegits, amb una figura o altre 
(Parc Nacional o Parc Natural). A Catalunya, la 
creació d’aquests espais, va significar la creació de 

resposta de l’associació de guardes de reserves de fauna a l’article 
l’escopeta nacional

diversos llocs de treball, destinats principalment al 
foment de la riquesa faunística i també cal destacar 
la importància que han tingut les reserves en evitar la 
desaparició, o la recuperació, d’espècies com l’isard, 
la cabra salvatge, el cérvol o el cabirol. La gestió d’un 
territori la fa el propi territori i sobretot les persones 
que viuen i treballen en ell. Dins de l’àmbit faunístic 
i pel que fa referència a la fauna cinegètica les 
millores són més palpables a curt i mig termini que 
les que podem obtenir sobre les espècies protegides 
que han obtingut la millora a llarg termini. Sense 
anar més lluny, la presència de l’Ós bru al Pirineu 
no seria possible si no hi hagués hagut una bona 
gestió sobre aquests territoris. Aquesta espècie 
ens ha indicat que l’estat en que es troba el Pirineu 
és prou bo com per a què es pugui desenvolupar. 
Ara li cal, sobretot, el suport de les persones que 

hi viuen. Igualment podríem dir del llop, del 
t renca lòs , 

del voltor 
comú, i 
d’altres 

animals. 
El paper 
que han 
jugat els 

G u a r d e s 
de Reserva de 

Fauna per a que tot 
això ara sigui possible ha 

estat fonamental, perquè 
han fet allò que des del 

despatx de Barcelona, de Girona, de
Tarragona o de Lleida, no es podia fer: Vivien, 
patien i gaudien de la gestió d’aquests territoris 
amb els mitjans que tenien (massa sovint no els 
més adients), per treure endavant la gestió i els 
objectius proposats.
 La Guarderia Forestal (el CAR de llavors), ja 
existia i les seves feines anaven més encomanades 
i dirigides des del despatx en la gestió forestal 
pròpiament dita(llavors els boscos encara eren 
rentables i poca preocupació hi havia per la fauna, 
fins que l’any 1970 va sortir la Llei de Caça que 
va comportar la possibilitat, entre d’altres, de 
creació de figures reguladores del territori com ara 
les Àrees de Caça (Privades o Locals) i les Zones 
de Caça Controlada, que lluny de les possibilitats 



__________   forestals pel medi abril 2012  ______ OPINEM ____

  ABRIL 2012 .-17

potencials de les Reserves Nacionals de Caça, la 
seva gestió s’ha fet agafant la base i la referència 
de les Reserves Nacionals de Caça. I aquí ja hi han  
participat membres de l’actual Cos d’Agents Rurals, 
els quals també poden explicar les dificultats i 
entrebancs que han tingut per poder anar endavant 
en la gestió de les mateixes. Afegir que, vist l’èxit 
en tots els aspectes que va representar la creació 
i la gestió de les Reserves Nacionals de Caça, l’any 
1973, per Llei, se n’incorporen 13 més i així, en 
menor quantia, successivament.
Amb els anys, l’evolució dels coneixements, la 
divulgació de documents i programes televisius, ha 
fet que la població en general mostrés més interès 
per la natura (ja sigui d’una forma més o menys 
encertada). L’estat del benestar segur que hi ha 
aportat el seu gra de sorra. Però és que aquests 
documentals s’han realitzat majoritàriament sobre 
territoris que eren Reserves Nacionals de Caça i que 
eren gestionats per Guardes de Reserva de Fauna. 
Els qui estudiaven a la Universitat venien a aprendre 

d’ells, de la gestió, del contacte i respecte per la 
natura i sobretot per les persones que l’envolten.
 No volem extendre’ns més i allargar aquest escrit. 
Creiem que el tema dóna molt de sí. Actualment, 
hem d’estar convençuts i creure’ns que els Guardes 
de Reserva que queden i els membres del Cos 
d’Agents Rurals tenim un paper important a fer 
en tot aquest assumpte. Fer bé la nostra feina, 
voldrà dir potenciar la possibilitat de creació de 
llocs de treball directes i indirectes a les persones 
que viuen en l’àmbit d’aquest territoris i aquelles 
que el visiten, ja siguin caçadors, pescadors, 
estudiosos, consumidors de natura, excursionistes, 
etc. La riquesa d’un País ve donada també per la 
seva qualitat ambiental i aquest ha de ser un dels 
nostres objectius. D’aconseguir-ho tindrem un 
PIRINEU DIGNE AMB PERSONES DIGNES.

Associació de Guardes de Reserves de Fauna
Eduard Marsal, Teresa Colomé, president i secretària 
respectivament         

A l’arribada a la subdirecció del 
CAR, a l’actual subdirectora li 
vàrem demanar algunes coses 
que ens semblaven importants, 
entre aquestes li vàrem demanar 
la convocatòria immediata d’un 
concurs oposició intern per tal de 
regularitzar la situació dels pocs 
guardes de reserva que encara 
ara mantenen la seva condició de 
laborals, una petició que ja tenia 
el compromís de la Funció Pública 
quan CATAC va fer de pont entre 
l’anterior departament de Medi 
Ambient i Governació. Uns laborals 
que cobren molt menys que la resta 
de companys per fer la mateixa 
tasca. 
També li vàrem demanar una relació 
anual de les dietes i hores extres 
fetes al CAR, una demanda que ja 
havíem fet  als seus predecessors 
en el càrrec. Potser perquè era 
novella en el càrrec ens va dir que 
sí, però només ho va dir.

Quan hi ha diatribes i emergeixen 
els agravis de qui fa més o menys 
dietes, quins col·lectius o quines 
comarques o subgrups, és difícil de 
dir quanta raó té qui, més que res 
perquè no tenim les dades.
Per això, el tema de dietes i hores 
extres, és un tema difícil d’entomar 
sense la informació necessària.
D’altra banda, segurament cal fer 
una revisió sobre la utilització dels 
vehicles i els horaris del col·lectiu 
de guardes de reserva. Però per 
posar ordre i opinar d’aquest tema 
cal conèixer d’aprop la realitat de 
cada RNC. L’addicional tercera 
del present acord ja preveia que 
calia organitzar els horaris de les 
diferents funcions del CAR, i el 
col·lectiu de guardes de reserva 
era el que anava primer. La qüestió 
és que el tema s’ha diluït i no 
s’ha parlat més de la necessitat 
d’abordar la reforma, sigui per la 
dificultat o perquè realment no 
interessa.

Certament, a l’article de l’escopeta 
nacional, potser hi ha coses que 
no son tant evidents, com  per 
exemple l’esperit d’aquest tipus de 
cacera, si realment està adaptat 
als temps que vivim o encara és 
una qüestió de classe, adinerada 
o política. Hi ha calés en joc i 
per tant interessos, i aquestes 
inèrcies costen de canviar. Però 
des del CAR s’hi poden fer coses, 
com per exemple la creació d’un 
procediment normalitzat de treball, 
on es reguli tota l’actuació, i també 
la relació de l’agent amb el caçador, 
fins on arriba el servei que cal 
prestar. 
I també cal abordar els horaris i 
segurament també la manera de 
distribuir aquesta feina entre els 
agents d’una comarca. 

Es tracta de trobar instruments 
útils per començar a fer canviar les 
coses.

nota de la secció sindical de catac al respecte dels guardes de reserva
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S’han de fer els números per saber que signifiquen 
les retallades a nivell econòmic.

Tenint en compte, a més, que nosaltres som els 
que estem reben els atacs per partida doble, com a 
ciutadans i com a personal de l’Administració.

Cal saber que, per fer front a aquest atac als nostres 
drets i condicions laborals, el govern no té com a 
finalitat última “ficar ordre en la funció publica” sinó 
desballestar, socialment, tot un model de serveis 
públics evidentment molt millorables.

L’estratègia per aplicar les retallades es basa en:

a) Fer que passin dissimulades, en conceptes de 
difícil quantificació personalitzada.

b) Donar per suposat que la pèrdua de poder adqui-
sitiu derivada de la pujada de l’IPC no es quantifica.

c) Exactament igual pel que fa a la pujada de l’IRPF 
(tècnicament no es toca el sou brut).

d) Introduir criteris diferencials entre col·lectius, de 
tal manera que surtin perdent alguns més que al-
tres, i així provocar enfrontaments interns que de-
bilitin les accions contra les mesures.

e) Com a colofó, intentar que una part del col·lectiu, 
davant la dificultat de concreció pensi que no n’hi 
ha per tant.

Com podem saber exactament el que representen 
aquestes decisions dels governs en la nostra econo-
mia particular? 

La dada de partida és considerar les retribucions 
econòmiques netes com a 100 en l’any 2009

Resultat de les mesures que afecten a tot el personal d’Administració i tècnic

L’impacte de les mesures amb asterisc s’ha calculat en funció de la valoració econòmica 
d’aquesta mesura efectuada per la pròpia Administració. L’impacte de la resta s’ha calculat 
d’acord amb les dades oficials de l’INE i normativa aplicable publicada al BOE i al DOGC.
Mesura/Esdeveniment Impacte 

(%)
Sumatori 
impacte 

(%)

Conseqüències 
de l’impacte 

en la retribució 
neta

Punt de partida. Base 100 = Sou net 2009 100,000
Increment salarial 2010 + 2,00 + 2,00 102,000
Retallada “Zapatero” (2010) - 5,00 - 3,00 96,900
Congelació IPC 2010 - 3,00 - 6,00 93,992
Congelació IPC 2011 - 2,40 - 8,40 91,737
Suspensió aportació Pla de pensions 2011
Rendibilitat acumulada durant l’any 2011: 
-0,27%,!!!

- 0,50 - 8,90 91,278

*Suspensió del FAS 2012 - 0.05 - 10,95 91,232
Suspensió bufanda 2012 - 2,00 - 11,45 89,407
Suspensió aportació pla de pensions 2012 - 0,50 - 11,51 88,960
*Eliminació tiquet menjador - 0,06 - 11,61 88,906
*Suspensió millores IT - 0,10 - 11,81 88,818
*Desaparició millora reducció jornada 1r any - 0,20 - 11,91 88,641
*Deducció absències + 0,10 - 11,81 88,818
*Modificació dies assumptes personals - 0,10 - 11,91 88,729
*Suspensió fons tecnificació - 0,01 - 11,92 88,720
*Supressió millores sindicals + 0,05 - 11,87 88,764
*Excedència voluntària + 0,04 - 11,83 88,799
*No oferta púbica + 0,01 - 11,82 88,807

RETALLADES
Què és el que estem perdent (econòmicament parlant)?

A tot això cal sumar la retallada del CE en les 
pagues 2012 5%, l’impacte superior de la 
retirada del ajut menjador per Agents Rurals que 
suposa un 8%més i el d’increment de l’IRPF que 
per agents rurals és del 3,25
TOTAL 28,07% DEL PODER ADQUISITIU QUE 
TENIEM EL 2009

Aquesta és una raó més per lluitar, però 
no suficient. Per CATAC-IAC  la lluita està 
compromesa amb el canvi social, és  respondre 

a les agressions que signifiquen uns sacrificis 
selectius, tant pel que fa als sectors afectats 
(treballadors –tant amb feina com aturats- i 
classes populars) com per la naturalesa dels 
mateixos (retallades en drets ciutadans, socials i 
laborals i en serveis públics). 

El fet és que No hem viscut per sobre de 
la nostra possibilitat, ens estan robant per 
sobre de la nostra capacitat de resistència. 
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Reducció de la jornada amb reducció proporcional 
de les retribucions 15% al personal interí (Llei 
Acompanyament Pressupostos, Disposició 
Transitòria Cinquena)
1. Reducció de l’import del complement 
específic o equivalent preferentment en les dues 
pagues addicionals de juny i desembre (Llei de 
Pressupostos, article 34). 
2. Fons d’Acció Social i Ajuts per al 
menjar
Durant el 2012 no es convocaran ajudes en concepte 
de fons d’acció social (Llei de Pressupostos, article 
33).
3. Complement de productivitat
Es suspèn durant el 2012 la percepció del 
complement de productivitat (Llei de pressupostos, 
article26.1.e)
4. Pla de pensions
El 2012 no s’aportarà cap quantia al pla de pensions, 
(Llei de Pressupostos, article 32).
5. Oferta d’ocupació pública
L’any 2012 no s’aprovarà nova oferta d’ocupació 
pública i se suspèn l’execució de les ofertes 
públiques aprovades i no convocades, (Llei de 
Pressupostos, article 37).
La resolució de les convocatòries selectives 
d’ofertes públiques en curs comporta el cessament 

de la persona que ocupa la plaça, si aquesta està 
ocupada de manera interina. 
6. Excedència voluntària amb reserva del 
lloc de treball.
S’incorpora el dret al gaudiment d’un nou supòsit 
d’excedència voluntària durant un termini mínim 
d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc 
de treball, (Llei d’Acompanyament, Disposició 
Transitòria 6a)
7. Ajuts al menjar i mesures de flexibilitat 
de l’horari.
Se suspèn per al 2012 el sistema d’ajuts al menjar 
i es modificarà el Decret 295/2006, de jornada i 
horaris, (Llei de Pressupostos, article 33)
Acció socials i ajuts per al menjar
8. Reducció de jornada per cura de fill/a
Aquesta mesura es concreta en:
1) Des del 9 fins als 6 anys: reducció de 
jornada d’un terç amb el 80% de retribucions o 
mitja amb el 60% de retribucions.
2) Des dels 6 fins als 12 anys: ampliació de 
la reducció de jornada amb reducció d’un terç o de 
mitja amb reducció proporcional de retribucions
3) Des del 0 fins als 12 anys: possibilitat 
també de reducció de jornada en una proporció 
inferior a un terç de la jornada, amb reducció 
proporcional de retribucions. Aquesta possibilitat 

les mesures

FITXA SALARIAL SRA. JOANA ORTEGA  

 

  108.576,84 € sou Vicepresidenta del Govern  

+ 28.090,02 € en dietes com a Consellera Departament de 

Governació i Relacions Institucionals 

+ 25.000,00 €  en dietes com a Diputada del Parlament de 

Catalunya 

 
 

 

 

FITXA SALARIAL DEL SR. FELIP PUIG 

  108.576,84 € sou de Conseller d’Interior 

+ 28.090,02 € en dietes com a Conseller 

d’Interior 

+ 25.000,00 €  en dietes com a Diputat del 

Parlament de Catalunya 
 
 

 

 

FITXA SALARIAL DE LA SRA. TURA 

      81.311,63 €  sou Secretària Parlament Catalunya 

+ 21.605,22 €  en dietes com Diputada del Parlament  

+   5.375,86 € com a Portaveu  en  la  Comissió  d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea 

+   5.375,86 € com a Secretària de la Comissió de Reglament 

+ ? € membre Consell Assessor del Parlament s/Ciència i Tecnologia 

+ ? € membre de la Comissió de Cultura i Llengua 

+ ? € membre de la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

+ ? € membre de la Ponència conjunta: Proposició de llei de 
transparència i accés a la informació pública 

FITXA SALARIAL DEL SR. ERNEST BENACH 
 

Jubilat als 51 anys amb 

una pensió de: 

 10.000€/MES !!!  durant 4 anys 

 i 7.000€/MES !!! la resta de la seva vida 
També se li rebaixarà la pensió com a tothom? 
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restaria supeditada a les necessitats del servei, 
(Llei d’Acompanyament, article 77). 
Modificació de la Llei 8/2006
Es modifica l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació...
Article 24. reducció de jornada amb reducció 
proporcional de retribucions.
ANUL·LEN
a)100% de retribucions per reducció de jornada per 
tenir cura d’un fill menor d’un any
b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat 
psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat 
retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat 
o disminució reconeguda igual o superior al 65% 
o amb un grau de dependència que li impedeix 
ésser autònom, o que requereixdedicació o atenció 
especial.
d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per 
a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència 
social
9. Millores per Incapacitat temporal (IT)
Aquesta mesura s’adopta de conformitat amb el 
que estableix la Disposició Addicional 6a de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2010, i es 
concreta en:
1) Percepció del 100% de retribucions durant 
els 3 primers mesos d’IT  per contingències comunes 
(malaltia comuna i accident no de treball)
2) Percepció del 100% de retribucions durant 
els 18 mesos de durada d’IT per contingències 
professionals (malaltia professional i accident de 
treball), (Llei d’Acompanyament de pressupostos.
Disposició Addicional 6a).
10. Deducció proporcional de 
retribucions per absències injustificades, (Llei 
d’Acompanyament, Disposició Addicional 8ª). Pel 

càlcul de valor hora aplicable en aquesta deducció, 
es prendrà com a base la totalitat de retribucions 
íntegres mensuals que percebi el personal, dividida 
entre el nombre de dies del corresponent mes i, al 
seu torn, aquest resultat pel nombre d’hores que el 
treballador tingui l’obligació de complir, de mitjana, 
cada dia, amb els períodes que corresponen a cada 
paga extraordinària.
Aquesta deducció de retribucions no té caràcter 
sancionador i s’aplica sense perjudici de la sanció 
disciplinària que pugui correspondre.
11. Assumptes personals.
Els dies d’assumptes personals són com a màxim 
6 dies a l’any, (Llei d’Acompanyament dels 
Pressupostos
Article 76. Modificació del Decret Legislatiu 1/1997). 
Manté  el  dret a gaudir de dos dies addicionals en 
complir el sisè trienni, dret que s’incrementa en un 
dia addicional per cada trienni complert a partir del 
vuitè.
12. Dies addicionals de vacances (premis 
per antiguitat)
Es suprimeixen els dies addicionals de vacances, 
(Llei d’Acompanyament de Pressupostos, Disposició 
Addicional 6a.2)
13. Fons de tecnificació.
Se suprimeixen els fons de tecnificació.
14. Subvencions sindicals, hores sindicals 
i alliberaments sindicals
Se suprimeixen les subvencions sindicals i es 
suspenen els pactes, acords o convenis en allò 
referent a l’increment del nombre d’hores de 
crèdit sindical per sobre del previst a la normativa 
(Llei orgànica de llibertat sindical, Estatut dels 
Treballadors i Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i en 
allò referent als alliberaments institucionals, (Llei 
d’Acompanyament dels Pressupostos, Disposició 
Addicional 7a).

 FITXA SALARIAL SR. COROMINAS DÍAZ 
       

     99.765,52 € sou vicepresident Parlament Catalunya 

+ 28.090,02 €  en dietes com Diputat del Parlament  

+   5.375,86 € com a Vicepresident primer Mesa Comissió 
Reglament 

+   5.375,86 € com a Vicepresident primer Diputació 
Permanent 

+ ? € membre Comissió d’Afers Institucionals 

+ ? € membre Ponència conjunta:  Proposició de Llei de 
Transparència i accés a la informació pública 

+ ? € Secretari Executiu de Territori (CDC) 
. 

 

FITXA SALARIAL SR. RAMON FARRÉ 

 

 

 

  126.586,24 € sou Delegat del Govern a Lleida 

+   DIETES NO QUANTIFICADES 
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Un possible acord que minimitzés l’efecte de les mesures 
de retallada tampoc no té cap garantia de compliment, 
ja que l’Administració, acollint-se a l’article 38.10 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Llei 7/2007 
que va comptar amb el suport de les dues centrals 
sindicals institucionalitzades, amb campanya 
propagandística inclosa, tindria capacitat jurídica 
d’anul·lar-lo, al·legant un empitjorament de les 
circumstàncies econòmiques. De fet l’Administració, 
acollint-se a aquest article, que diu “Se garantiza el 
cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando 
excepcionalmente y por causa grave de interés 

público derivada de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas, los órganos de gobierno de 
las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen 
el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en 
la medida estrictamente necesaria para salvaguardar 
el interés público”, porta anul·lant acords des del juny 
de 2010. 

CATAC-IAC va proposar al Govern i posteriorment a la 
premsa tot un ventall de mesures d’estalvi de despesa 
i de millora d’ingressos sobre les que si volem negociar 
amb l’objectiu de: 

CATAC-IAC NO HA ACCEPTAT MAI  UNA NEGOCIACIÓ TRAMPA I HA DEIXAT  MOLT 
CLAR QUE ÉS INADMISSIBLE I MAI DONARÀ SUPORT A CAP MESURA DE RETALLADES 
NI SALARIALS NI DE DRETS. 

• Garantir el manteniment de tots 
els llocs de treball. 
• Mantenir els nostres salaris que 
han patit ja una retallada i una 
pèrdua del poder adquisitiu de més 
d’un 
20% els darrers anys. 
• Manteniment dels nostres drets 
laborals. 

Mesures organitzatives 

• Eliminació de les externalitzacions 
i recuperació de les tasques 
inherents a la pròpia Administració 
Pública. 
• Proposem l’obligatorietat de 
jubilació dels personal de més 
de 65 anys, lligat a l’objectiu 
del manteniment de l’ocupació. 
Excepcionalment es permetrà el 
perllongament a aquelles persones 
que no arribin als anys de cotització 
mínims necessaris. 
• Reducció del personal assessor. 
• Simplificació de l’estructura 
administrativa de direcció. Garantir 
l’accés a la funció directiva 
mitjançant els principis de mèrit i 
capacitat. 
• Estudiar la creació d’una 
mútua pròpia pel personal de la 
Generalitat de Catalunya, o de les 
administracions 
públiques catalanes. 

• Realització de les revisions 
mèdiques del personal de la 
Generalitat a càrrec dels serveis de 
l’ICS. 

Mesures d’estalvi de despesa 

• Determinar un salari màxim dels 
empleats públics de 5.000 € bruts 
mensuals (equivalent a la retribució 
d’un 
A30 de les taules salarials de la 
Generalitat de Catalunya). 
• Limitació d’hores extraordinàries 
a aquelles estrictament necessàries 
per funcions finalistes o essencials. 
• Suspensió de les gratificacions 
extraordinàries no atribuïbles a 
hores extres (en concret les que 
s’abonen a càrrec de la partida 151 
dels pressupostos). 
• Supressió dels complements de 
jornada de dedicació especial. 
• Rebaixar el topall màxim de dietes 
del 30% al 5% de les retribucions 
brutes anuals dels alts càrrecs. 
• Supressió de les indemnitzacions 
per assistència a òrgans col·legiats 
de la mateixa Generalitat i 
empreses 
públiques. 
• Reducció del 50% de la 
indemnització per assistència a 
tribunals d’oposicions quan siguin 
fora del seu horari de treball. Cap 

indemnització quan sigui dins 
l’horari de treball. 
• Reducció de despeses de formació 
en màsters i postgraus. 

Mesures referents a millora 
d’ingressos 

• Restitució de l’impost de 
successions. 
• Recuperació de l’impost sobre 
donacions. 
• Recuperació impost sobre el 
patrimoni. 
• Incrementar la lluita sobre el frau 
fiscal. 

Altres mesures 

• Topall de salaris màxims 
als directius de les empreses 
públiques, i també a les entitats 
que tinguin una 
subvenció per part de la Generalitat 
de més del 75% dels seus ingressos. 
• Eliminació de les indemnitzacions 
i retribucions dels càrrecs 
institucionals posteriors a la 
finalització de les seves funcions. 

Igualment considerem convenient 
l’increment de les tasques de 
control i fiscalització d’empreses 
públiques i subvencions, així com 
l’establiment de mesures fiscals que 
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s’orientin en una política impositiva 
progressiva de redistribució de la 
riquesa. 
• Ajudes a l’Església Catòlica: 
10.000 milions (el càlcul, realitzat 
per Europa Laica, inclou les 
transferències a l’educació i a 
la sanitat concertades) Público 
09/05/2011. 
• Despesa militar total: 17.244,75 
milions (Centre d’Estudis per a la 
Pau de Justícia i Pau). 
• Despesa destinada a la Corona 
espanyola: 8 milions (lliures 
d’impostos i als quals cal sumar 
el patrimoni cedit per l’Estat, com 
també la seguretat i molts altres 
aspectes pagats a través dels 
diferents ministeris). 
• La supressió d’assessors que els 
polítics designen a dit (hi ha uns 
25.000 llocs d’aquest tipus, dels 
quals podrien suprimirse 20.000 
“sense impacte laboral”). Com que 
el seu sou mitjà ronda els 4.000 
euros al mes, suposaria un estalvi 
de 1.120 milions a l’any. (González 
Calvet, professor d’economia 
de la Universitat Autònoma de 

Barcelona). 
• Restabliment de l’Impost sobre 
el patrimoni. (per a patrimonis 
superiors als 500.000 euros): 
2.000 milions. Diagonal, 
divendres 29 de juliol de 2011. 
• Control de l’evasió fiscal que 
realitzen les grans fortunes amb 
dipòsits en paradisos fiscals: 
80.000 milions (segons un 
estudi de la Universitat Pompeu 
Fabra). Diagonal, divendres 29 de 
juliol de 2011. 
• L’eliminació de les exempcions 
que s’apliquen als premis de 
loteries permetria un ingrés a les 
arques públiques de 1.165 milions 
(Montero i Serrano, professors 
d’economia de la Universitat de 
Màlaga). 
• Modificació de l’IRPF incrementar 
del 43% al 50% el tipus marginal 
de l’últim tram (a partir de 120.000 
euros) de la 
renda: 1.300 milions. 
Funcas(Federació de Caixes 
d’Estalvi). 
• Augment de la tributació de les 
SICAV, que actualment tributen 

l’1%. En aquest moment hi ha prop 
de 3.369 SICAV, 
amb un patrimoni sota gestió de 
més de 27.000 milions d’euros. La 
Inspecció d’Hisenda va iniciar el 
2005 un pla de 
control d’aquestes entitats, i en 
la gairebé totalitat dels casos, la 
Inspecció va detectar irregularitats 
i va aixecar-ne acta 
exigint la diferència entre el 
35% al que tributaven llavors les 
societats i l’1% que havien aplicat 
indegudament. El resultat no va 
poder ser més descoratjador: van 
treure la competència del control 
fiscal de les SICAV a la Inspecció 
d’Hisenda. 
• Elevar la tributació de les rendes 
de l’estalvi a un 24%: 2.000 
milions (informe Plataforma per 
una fiscalitat justa). 
• Un nou tipus impositiu per a 
les grans empreses que facturin 
per sobre dels 45 milions d’euros 
i incrementar en cinc punts la 
tributació per sobre d’aquesta 
facturació: 14.000 milions (informe 
Plataforma per una fiscalitat justa) 

En total més de 120.000 milions d’euros, quatre vegades més que el que proposen els governs 
català i espanyol a proposta de la CEOE i dels grans empresaris del món financer (que, per cert, 
ja van rebre els  10.000 milions aportats al procés de sanejament i fusió de les Caixes, 20.000 
milions injectats al sistema bancari a l’inici de la crisi en forma de compra d’actius i els 100.000 
milions en forma de garanties). 

ocupació dels SSTT de treball de Barcelona el passat 2 de març per part de delegats i afiliats de la IAC
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Cada cop són més els economistes que pensen que 
les retallades no són cap solució, que no serveixen 
per reactivar l’economia, sinó que condueixen a un 
carreró sense sortida de més atur, més precarietat i 
un major empobriment generalitzat de la  població 
assalariada que contrasta amb els grans beneficis 
que en aquest moment de crisi estan obtenint 
les empreses de l’Ibex i sobretot banquers i 
especuladors, en gran part a costa del deute públic 
és a dir, dels nostres impostos i de les retallades a 
què ens sotmeten els governs. 
Les retallades només condueixen a més retallades i 
la qüestió que es planteja és, fins on arribaran?, 
o dit d’una altra manera, fins on aguantarem? 
És evident que els governs ja han demostrat la 
seva voluntat política amb les mesures que estan 

prenent, i mentre no vegin una oposició laboral i 

social ferma i constant al carrer no abandonaran 

la seva política, i així a finals del 2012 estarem 

debatent les retallades pel 2013 i a finals del 2013 

les del 2014, i així successivament, i cada cop les 
mesures seran més greus perquè la voracitat i 

 FER VAGA I MOBILITZAR-SE
cobdícia dels especuladors i polítics serà més gran. 
El milionari nord americà Warren Buffet ha afirmat, 
en referir-se a aquesta situació: “Això és la lluita de 
classes i la meva, la dels rics, està guanyant”. 
Per això hem de prendre consciència de la greu 
situació que estem travessant i de com pot arribar 
a agreujar-se si no sóm capaços d’oposar-nos-hi 
col·lectivament. Cada empleat i cada empleada 
públic hem de mostrar el nostre rebuig des dels 
centres de treball, des de les places dels ajuntaments, 
participant activament en les mobilitzacions 
generals i sectorials que es convoquin. 
CATAC-IAC entenem que en aquest moment és 
obligació de tots els sindicats posar-se d’acord 
en les accions i mobilitzacions a portar a terme. 
Esmerçarem tots els esforços al nostre abast a 
aconseguir un imprescindible calendari unitari 
sostingut i constant que pugui incloure tot tipus de 
mobilitzacions (vagues incloses) que facin possible 
visualitzar amb força l’oposició laboral i social a 
aquestes polítiques. 

CONTRA LA REFORMA LABORAL, LES RETALLADES I LES MESURES 
ANTISOCIALS - 29 de
març vaga general i social -QUE NO ENS ROBIN EL FUTUR!
La Intersindical 
Alternativa de Catalunya 
(IAC), convoca vaga 
general el dia 29 de 
març contra elconjunt de 
mesures que configuren 
la política econòmica 
i social dels governs 
central i català, que 
estan comportant una 
greu retallada dels drets 
laborals i socials, un 
increment de l’atur i de 
la precarietat laboral, 
una depreciació salarial 
generalitzada, una 
retallada de recursos 
amb externalització 
dels serveis públics i 
un desmantellament 
generalitzat de la
protecció social. 

La IAC fa una crida a les 
persones assalariades, 
aturades, jubilades i 
estudiants i als sectors 
populars que es veuen 
afectats negativament 
per aquestes polítiques 
a participar activament 
a les assemblees dels 
barris i als centres de 
treball, a la vaga del 29 
de març i a les reunions 
i mobilitzacions que es 
vagin convocant per fer 
possible l’expressió de
l’ampli rebuig ciutadà a 
les polítiques d’austeritat 
i encabir totes les 
reivindicacions sectorials 
dins la protesta global. 

QUÈ EXIGIM? 
— Retirada de la reforma 

laboral i de les retallades 
— Enfortiment dels 
serveis públics i 
recuperació dels serveis 
privatitzats 
— No al pagament del 
deute creat per qui ha 
provocat la crisi 
— Nacionalització 
de la banca i de les 
empreses bàsiques per al 
funcionament
de l’economia 
— Repartiment de la 
riquesa i del treball i 
garantia d’ingressos 
dignes per
a les persones aturades 
— Paralització dels 
desnonaments i 
habitatge a preus 
assequibles per a
tothom 

— Marc de relacions 
laborals propi de 
Catalunya 
— Reforma fiscal i lluita 
contra el frau fiscal 

PER QUÈ UNA VAGA? 
De moment, la vaga ha 
estat l’instrument més 
eficaç, més cohesionador 
i que ha creat més 
solidaritat i consciència 
col·lectiva dels problemes
individuals que han 
tingut històricament els 
treballadors i les
treballadores per millorar 
les seves condicions de 
treball i la seva qualitat 
de vida. 

No es tracta d’una vaga 
per donar poders a ningú 



DADES DEL TREBALLADOR/A
COGNOMS
NOM
ADREÇA
Població
Codi Postal
NIF del reballador/a
telèfon contacte
adreça electrònica contracte
vinculació laboral                funcionari/a                    interí/na    

DADES DEL CENTRE DE TREBALL
ÀREA BÀSICA del CAR
adreça
població
CP Tel.

                                     Ho omplirà el sindicat (*)

Núm. Afiliació (*)
data d’alta  (*)

ENTITAT OFICINA D.C. NÚ. COMPTE

banc o caixa
adreça
població i CP

          Marqueu amb una creu l’opció d’afiliació que trieu:
  

OPCIÓ 1 Quota d’afiliació sindical 15,00 /trimestre
OPCIÓ 2 Quota d’afiliació sindical + assegurança xpedients  22,80/ trimestre

      Data:

       
      Signatura del treballador/a:
   

Full afiliació Agents Rurals

envia aquest full per fax o entra a www.catac.cat/full afiliació aarr

     dades personals i del centre de treball:

      dades bancàries:


