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4 d’agost

Interins i oposicions
Fa temps que argumentem que cal cobrir les places d’agent rural que estan budes, i també les baixes de
llarga durada, excedències i llicències. Algunes comarques estaven sense efectius. Cobrir-les amb
interinatge té inconvenients, tant per l’exercici de funcions d’agent de l’autoritat com per la necessitat
posterior d’aprovar plaça de funcionari/a. Però sembla que és la única solució fins que tinguem una
plantilla ben dimensionada i un Govern capaç de promoure oposicions de manera àgil i periòdica.
El maig de 2016 el Parlament va aprovar que es cobrissin les places pressupostades, i el Departament ha
començat a fer-ho els darrers mesos. Per això valorem positivament l’entrada dels primers 22 agents
rurals interins, i demanem que s’arribi, com a mínim, a la xifra de 47 interins/es anunciada el mes de
març de 2017 al Parlament per Montserrat Barniol, quan encara era la nostra directora general.
Funció Pública ha informat que la publicació de la convocatòria de Sots-Inspector/a del CAR es retarda: de
les previsions de setembre, passa a desembre. Altre cop un allargament. Demanem que s’agilitzi l’oposició
de 50 agents de base, entenem que poden fer-se les dues alhora.

Controls territorials
Tenim Control Amposta (3 operadors/es) i Control Tarragona (2 operadors/es) molt minvats de servei a
causa de baixes de llarga durada i llicències. Recordem i reclamem el que va aprovar el Parlament el mes
de maig de 2016: “Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR
recuperant llur capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a donar
atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control Central del Cos d’Agents Rurals”.
Els controls territorials són la única estructura de suport al territori. Permeten donar un millor servei als
ciutadans i als agents. Per això demanem que s’aposti per superar aquesta situació puntual i es treballi
per tenir uns Controls Territorials forts i ben estructurats. Sempre al vostre costat!

Reunió amb el Director General
El passat 27 de juliol ens vam reunir a Torreferrussa amb el Sr. Marc Costa Traschel, Director General dels
Agents Rurals. Com sempre, hi vam anar amb el nostre temps i els nostres mitjans, amb la única voluntat
de millorar aquesta professió. En la reunió, vam donar una gran importància a la definició de la formació i
els mitjans d’autoprotecció que necessitem per treballar. Les persones associades haureu rebut el resum
de tot el parlat al correu electrònic. Continuarem treballant per aconseguir un canvi de paradigma al Cos
d’Agents Rurals, necessari per desencallar tot el que hi ha pendent, que és recollit a la Moció 35/XI, de 19
de maig, del Parlament de Catalunya.
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