Compliment Moció 28/X (any 2013) del Parlament de Catalunya, sobre
les polítiques de prevenció i extinció d’incendis
Moció 28/X (juny 2013)
El Parlament insta el Govern a:

Fer un calendari per a desplegar les
categories del Cos d’Agents Rurals
establertes per la Llei 17/2003, de 4
de juliol, del Cos d’Agents Rurals, i
pel reglament que la desplega.

Estat actual de compliment
No s’ha fet cap calendari de desplegament.
Les úniques categories desplegades són la
d’agent auxiliar, agent i agent major (primera
promoció feta el 2010). Manca desplegar les
d’oficial, sots-inspector/a (escala executiva, A2) i
Inspector/a (escala superior, A1)

Impulsar mecanismes organitzatius
que permetin la presència d’efectius
del Cos d’Agents Rurals en cas
d’emergència fora de la jornada
laboral, amb la negociació prèvia
amb els representants sindicals.

S’ha creat un sistema de permanència fins les 20
h. (21h. A l’estiu) però amb moltes mancances:
a vegades només un agent per tres-quatre
comarques. No hi ha presència ni guàrdies de
disponibilitat de 20 a 09 h.

Millorar els mitjans i els recursos de
prevenció del Cos d’Agents Rurals,
específicament dels equips de
protecció individual, per a accedir a
les zones calentes dels incendis, com
ara les granotes ignífugues, pendents
d’adquisició.

El mes de novembre de 2014 s’han repartit
granotes ignífugues entre tot el personal del Cos
d’Agents Rurals. També cascs i ulleres de
protecció durant l’any 2016.

Publicar al web del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural les
actuacions del Cos d’Agents Rurals
dels anys 2010, 2011 i 2012 segons
l’àmbit material i les àrees regionals,
com s’havia fet els anys anteriors.

S’ha fet parcialment: al web només hi ha penjats
els resums d’actuacions de 2015.

Compliment Moció 83/X (any 2014) del Parlament de Catalunya, sobre
les polítiques de conservació i gestió del medi natural
Moció 83/X (FEBRER 2014)
El Parlament insta el Govern a:

Estat actual de compliment
Plantilla:
 S’han perdut efectius.
 Encara no s’ha declarat com a cos
essencial.
 Les úniques categories desplegades són la
d’agent auxiliar, agent i agent major
(primera promoció feta el 2010). Manca
desplegar les d’oficial, sots-inspector/a
(escala executiva, A2) i Inspector/a (escala
superior, A1).

Potenciar el Cos d’Agents Rurals
com a eina imprescindible, amb la
dotació i la formació adequades
per a esdevenir un cos de vigilància i
control, de protecció i prevenció
integrals del medi ambient i de
policia administrativa especial en les
matèries que estableix la Llei
17/2003, del 4 de juliol, del Cos
d’Agents Rurals, i posar en marxa
mecanismes de col·laboració i
coordinació amb els altres cossos
competents

Formació:
 Reducció generalitzada de cursos
 No s’ha fet formació adaptada a les
categories professionals.
 No s’ha fet formació en residus,
contaminació lluminosa, contaminació
acústica, contaminació d’aigües,
contaminació atmosfèrica, circulació
motoritzada, i un llarguíssim etc.
 No s’ha fet formació on-line
 No es facilita la formació externa
Vehicles:
 Pèrdua de capacitat operativa al substituir
vehicles tot terreny per vehicles tot camí.
Coordinació:
 Existeix un Protocol de Coordinació
genèric entre el Cos d’Agents Rurals i el
Cos de Mossos d’Esquadra, de data 2008,
que preveu meses de coordinació i
reunions periòdiques, de les quals els
agents i els comandaments intermedis no
en tenen cap coneixement que es
produeixin i, en tot cas, no en perceben
els efectes. La coordinació depèn més de
les afinitats personals entre els
comandaments territorials de cada cos.
 No existeix Protocol de Coordinació
genèric amb el Cos de Bombers.
 No existeix Protocol de Coordinació amb
el Seprona de la Guardia Civil.

Compliment Moció 35/XI (any 2016) del Parlament de Catalunya,
sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat ambiental
Moció 35/XI (MAIG 2016)
Moció 35/XI sobre el Cos
d’Agents Rurals (Maig 2016)

Potenciar el Cos d’Agents Rurals
com a eina imprescindible en la
funció de vigilància i control, de
protecció i prevenció integrals del
medi
ambient
i
de
policia
administrativa especial i judicial,
d’acord amb el que estableixen la Llei
17/2003, del 4 de juliol, del Cos
d’Agents Rurals, i l’article 144.6 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Establir una planificació de futur
del CAR amb la redacció i aprovació
d’un pla director que inclogui els
plans de carrera dels agents de totes
les categories, amb la definició dels
rols, les funcions, les competències i
l’accés
per
a
cada
categoria
professional del Cos; la redacció d’un
estudi territorial que determini les
necessitats per territoris per a
l’adequació del servei, i la redacció
d’un estudi de funcions i tasques
que
determini
les
necessitats
horàries, les prioritats i els costos
dels diversos serveis.

Incrementar la plantilla basant-se
en l’estudi de dimensionament i el
calendari que estableixen les lletres c
i d i cobrir amb personal interí les
baixes
de
llarga
durada,
les
excedències i totes les places que de
fet no siguin operatives.

Estat actual de compliment
S’han fet declaracions que ajuden a la
consideració i visibilitat del Cos d’Agents Rurals,
per part de la Directora General, de la Consellera
i del President de la Generalitat. Però a efectes
pràctics els mitjans són els mateixos i el
personal ha continuat disminuint. Aquest darrer
punt s’havia de resoldre amb la consideració de
cos essencial, la qual encara no ha estat
aprovada, i amb la cobertura de vacants amb
interins, la qual s’ha iniciat cobrint 2 de les 77
places pressupostades i no cobertes per vacant,
baixa de llarga durada, excedències o reducció
de jornada. Pel que fa a la resta de punts de la
Moció, que van en aquest mateix sentit, el
compliment és quasi igual a zero.
La Direcció General de Forests del DARP, a la
qual, continua adscrit el Cos d’Agents Rurals,
està redactant un Pla Estratègic. Ha fet tres
sessions participatives amb comandaments i
representants socials del Cos.
La seva Directora General, Montserrat Barniol,
manifesta la voluntat del DARP que aquest Pla
Director s’aprovi en forma d’Acord de Govern.
No ens consta que s’estigui fent l’estudi
territorial, tampoc el de funcions i tasques per
determinar les necessitats horàries, prioritats i
costos dels diferents serveis. Encara no ha estat
aprovat.

Els pressupostos 2017 incrementen 5 places.
Hi ha unes 77 places no operatives només entre
excedències, reduccions de jornada, baixes de
llarga durada, excedències i jubilacions.
Continuen sense cobrir-se, malgrat el DARP ha
manifestat reiteradament la seva voluntat de
fer-ho. Han entrat dos interins (21/03/2017)

Redactar
un
estudi
de
dimensionament de la plantilla
del CAR a partir de les càrregues de
treball,
les
funcions
i
les
competències, que determini les
necessitats
d’estructura
de
comandament i de coordinació que
garanteixin el funcionament normal
del Cos per a poder exercir les
tasques que estableix el Decret
266/2007, del 4 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament del Cos
d’Agents Rurals, i d’acord amb la
lletra b

No tenim coneixement que s’hagi fet aquest
estudi, més enllà del procés participatiu del Pla
Estratègic

Desplegar, del 2016 al 2019, les
categories
professionals
que
estableixen la Llei 17/2003 i el
Decret 266/2007, concretament fins
a arribar als cent seixanta agents
majors de les diverses especialitats i
als cent vint oficials previstos en
l’Acord de les condicions de treball
del Cos d’Agents Rurals per al
període 2007-2010

El 2016 no s’ha fet cap convocatòria. El 2017,
s’està a l’espera del que determinin els
pressupostos de la Generalitat, però tampoc se
n’ha anunciat cap. Cal fer notar que arribar als
160 agents majors, implica fer una promoció de
només 54 places d’agent a agent major.
L’increment de despeses de personal total anual
és de només de 37.800€. El passi de 120 places
d’agent a oficial: comportaria un increment total
anual de 159.000.
En total, l’increment pressupostari aproximat del
compliment d’aquest punt, per als contribuents,
és de 196.800€. El que significa que desplegar
l’escala bàsica comporta un increment inferior a
l’1% del cost salarial total del Cos d’Agents
Rurals.

Cobrir les places que, segons el
que marquin els terminis necessaris
de la convocatòria, ja existeixen al
pressupost vigent i que no han estat
convocades i pressupostar les noves
places d’acord amb el calendari de
desplegament aprovat

Convocar, durant el 2016 i el 2017,
les places de sotsinspector que
actualment
estan
cobertes
en
funcions i les de coordinadors
regionals i generals d’especialitat
que estableix el Decret 266/2007.

No s’ha fet la convocatòria de les 37 places
lliures pressupostades i vacants.
No s’han pressupostat noves places perquè no
s’ha aprovat encara un calendari de
desplegament.

Durant el 2016 no s’han convocat, sembla ser
perquè no estaven pressupostades. Pel 2017 es
pressuposten 15 places de sots-inspector/a. És
un nombre insuficient, perquè el nombre de
places mínim necessari és de 50 (35 places de
coordinadors regionals d’especialitat i 15 places
de comandaments que actualment estan buides
o cobertes en funcions).

Reforçar l’estructura del CAR amb
una estructura tècnica o un cos
facultatiu que vetlli per l’exercici
òptim de les funcions del CAR i
inclogui el suport de personal
administratiu (a l’Àrea General i
a les àrees regionals i bàsiques),
suport tècnic en informàtica, suport
tècnic en direcció i funció pública,
suport en assessorament jurídic i
suport en prevenció de riscos
laborals
específic
de
cos
de
seguretat, segons el que s’estableixi
en el pla director

No s’ha reforçat cap estructura ni s’ha incorporat
cap d’aquestes figures.

Impulsar mecanismes organitzatius
que permetin, en cas d’emergència,
la presència d’efectius del CAR
fora de la jornada laboral

No s’ha impulsat cap mecanisme de guàrdies de
disponibilitat ni cap altra figura. Ni tant sols s’ha
plantejat als sindicats en el marc de la comissió
de seguiment de l’Acord de condicions de treball.

Dotar de mitjans d’intervenció
immediata totes les unitats del CAR
per a actuar en l’inici dels incendis i
per a ajudar en la defensa contra el
foc en els casos que sigui necessari

S’han adquirit i distribuït un batefocs a cada
vehicle patrulla. S’ha anunciat l’adquisició i
propera distribució d’un extintor per vehicle.

Millorar
els
equipaments
materials dels vehicles, atenent
l’especificitat dels serveis que duen a
terme, com per exemple cabrestants,
eslingues, reixes de seguretat o
calaixos i elements de fixació d’eines
i equips

S’han repartit nous vehicles Dacia tot camí, de
rènting, en substitució dels Mitsubishi tot
terreny. Amb els vehicles tot camí es perd
operativitat. No han millorat cap dels
equipaments ni materials (segons ens han dit,
perquè el contracte de rènting va ser previ a
aquesta Resolució).

Dotar la Unitat de Formació del
CAR de suport administratiu i tècnic
per a poder oferir una formació
especialitzada i adaptada a les
necessitats reals dels agents

La Unitat de Formació continua estant formada
per un sol Agent rural que compagina les feines
de coordinació i impuls de les activitats
formatives, amb la tasca d’agent major de
Recursos Forestals al Baix Llobregat. El
pressupost de formació 2017 són de tant sols
30€ per agent i any. No es té en compte l’ampli
ventall de tasques encomanades, ni tampoc les
necessitats de formació per a l’actuació com a
agent de l’autoritat. S’ha aturat tota la formació
que es feia a l’Institut de Seguretat de
Catalunya.

Millorar la coordinació de la Unitat
de Formació del CAR amb l’Institut
de
Seguretat
Pública
de
Catalunya per a cobrir la formació
específica
dels
agents
com
a
membres d’un cos amb funció
policial, en l’exercici de llurs funcions
coercitives
com
a
policia
administrativa especial i policia
judicial ambiental.

No s’ha fet ni un sol curs a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, ni tampoc s’ha
fet cap millora en la coordinació amb aquest
institut. S’actua com si el Cos d’Agents Rurals no
tingués cap necessitat formativa en matèria
d’actuació com a agents de l’autoritat, com a
policia judicial, en suport a emergències a medi
natural, etc.

Establir el protocol necessari perquè
el
CAR
pugui
accedir
a
la
informació de les bases de dades
policials,
segons
la
disposició
addicional sisena de la Llei 4/2003,
del 7 d’abril, d’ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya

Continuem sense accés a les bases de dades
policials.

Revisar els protocols existents i
establir
nous
protocols
de
col•laboració i coordinació amb
altres cossos i serveis que tenen
relació amb el CAR, com el Centre de
la Propietat Forestal, Espais Naturals,
Ensenyament, Bombers, diputacions,
entre d’altres

No s’ha signat cap protocol nou ni tampoc s’ha
revisat els existents. Ni tant sols es fan les
reunions de coordinació previstes en els
protocols existents. I si es fan, no arriba la
informació als comandaments intermedis ni als
agents.

Incloure i integrar el CAR en el
sistema de policia de Catalunya,
per a l’exercici de les funcions de
policia ambiental que li són pròpies,
en coordinació amb el Cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals.

No tenim constància que s’hagi fet cap pas en
aquest sentit.

Dissenyar un model tipus de seu
d’àrea bàsica i de seu d’àrea
regional
del
CAR,
amb
característiques
funcionals
i
operatives
adequades,
dimensionables
segons
les
necessitats territorials i fàcilment
identificables pels ciutadans com a
seus d’aquest cos

No tenim constància que s’hagi fet cap pas en
aquest sentit. Al contrari, s’estan fent passos per
a reubicar els Agents Rurals de diverses àrees
bàsiques en centres compartits amb l’Oficina
d’Agricultura, sense tenir en compte cap
d’aquestes recomanacions.

Aprovar
un
calendari
d’implantació de les noves seus
d’àrees
bàsiques,
amb
les
característiques descrites en la lletra
q

No tenim constància que s’hagi fet cap pas en
aquest sentit.

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

No ens consta que s’hagi fet cap mena d’estudi
ni de moviment per a modernitzar ni
dimensionar aquests centres territorials

Dotar de recursos humans i materials
el Grup de Suport Marí del Cos
d’Agents Rurals, per a exercir les
funcions de vigilància i inspecció i de
suport a la gestió dels espais
naturals marins i de la flora i fauna
marines protegides

S’ha reparat el motor de l’embarcació de la
Costa Brava. Però el Grup de Suport Marí
continua sense tenir definides les funcions, els
membres, la organització, i sense existir al litoral
de Barcelona, Tarragona ni Terres de l’Ebre.

Actualitzar el contingut del web
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a
donar més visibilitat a les tasques i
els serveis del CAR, publicant-hi les
memòries anuals de les actuacions
d’aquest cos, facilitant-hi l’accés i
destacant-hi les eines de difusió que
millorin el coneixement del ciutadà
sobre el seu entorn, i millorar la
comunicació mitjançant les xarxes
socials

A la pàgina d’inici del web del DARP no hi ha cap
accés directe als Agents Rurals. El domini
www.agentsrurals.cat continua sense estar en
servei. La única xarxa social en la qual el CAR és
present oficialment és Twitter. Facebook i
Instagram no tenen encara perfil oficial.

Crear una oficina de comunicació
pròpia del CAR que impulsi la
divulgació d’aquest cos, actualitzi la
informació que se subministra al
públic i editi publicacions i material
didàctic

No s’ha creat. No s’ha publicat ni una sol díptic
niu material didàctic. Es continua depenent de
l’Oficina de Comunicació del Gabinet de la
Consellera d’Agricultura. Hi ha manca
d’estratègia comunicativa.

Aprovar i publicar, durant el 2016, el
reglament d’ús d’armes pels
membres del CAR, que ha d’incloure
també altres mitjans de defensa,
facilitar la formació i els elements de
suport a la seguretat emocional i
física dels agents per a l’exercici de
la part coercitiva de llur feina i
adoptar
un
protocol
en
cas
d’amenaces i agressions amb la
supervisió i l’assessorament de
tècnics externs especialitzats en
seguretat en el maneig d’arma-ment
en cossos policials, amb l’objectiu
principal de garantir la seguretat de
les persones en les actuacions del
Cos

No s’ha fet. El primer esborrany és de 2005.
L’assassinat de dos membres del CAR ha reobert
el debat sobre aquesta necessitat. Fins al
moment d’aquests tràgics fets, des del
Departament es negava el risc propi de l’exercici
de funcions d’agent de l’autoritat, s’apostava per
restringir l’ús d’armes de defensa als grups
d’antifurtivisme (encara no creats) i fins i tot es
denegaven sol·licituds d’assistència a cursos com
el de defensa verbal.

Aprovar i publicar, durant el 2016, el
reglament de segona activitat
dels membres del CAR

No s’ha fet. El primer esborrany és de 2008.

Sistematitzar que les assessories
jurídiques de la Generalitat que
tramiten expedients sancionadors de
les
denúncies
administratives
redactades
pels
agents
rurals
notifiquin als caps de l’àrea
bàsica del cos l’obertura i la
resolució
dels
expedients
sancionadors

No s’ha fet

Crear un nou marc jurídic del dret
sancionador ambiental, aprovant
un
procediment
administratiu
sancionador àgil i amb reducció de
tràmits i d’import de les sancions per
prompte pagament, inspirat en la
normativa sancionadora de trànsit,
per a les infraccions lleus i greus de
la normativa ambiental que no
requereixin una valoració tècnica de
danys produïts ni d’accions de
restauració del medi

No s’ha fet

Reforçar econòmicament i amb
efectius les tasques del CAR de
prevenció d’incendis forestals,
els
mitjans
d’intervenció
i
investigació
d’incendis,
les
campanyes específiques de la sega i
del borrissol i la coordinació amb el
Cos
de
Bombers
i
amb
les
Agrupacions de Defensa Forestal

No s’ha fet

Compliment Moció 86/XI (any 2017), del Parlament de Catalunya,
sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals
Moció 86/XI (gener 2017)
El Parlament insta el Govern a:

Estat actual de compliment:

Preveure
la
provisió
dels
llocs
de
comandament del Cos d’Agents Rurals del
Priorat, el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix
Ebre i l’Àrea Regional del Pirineu que van
restar vacants pel compliment de la resolució
del 6 d’abril de 2016 de l’expedient de revisió
d’ofici per a la declaració de nul·litat de
diversos
nomenaments
de
lloc
de
comandament del Cos d’Agents Rurals en
execució de la Sentència de la Sala
Contenciosa
Administrativa
del
Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya relativa al
recurs
contenciós
1004/2008,
que
va
comportar el cessament de vuit caps d’àrea
bàsica i d’un cap d’àrea regional. La manca
d’aquests quadres comporta una minva en la
qualitat del servei que es presta i una menor
capacitat
d’organització,
coordinació
i
comunicació de les funcions i tasques del Cos.

El febrer de 2017 S’han fet les convocatòries i
s’està fent la selecció

Establir durant els propers mesos, d’acord amb
la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents Rurals i
la seguretat ambiental, un protocol de
coordinació entre el Cos d’Agents Rurals i els
altres cossos de la Generalitat que garanteixi
que, en les operacions de recerca i altres
emergències en el medi natural, sempre
que calgui, es compti amb els recursos humans
i tècnics i el coneixement del territori dels
agents
rurals;
i
també,
millorar
els
procediments interns del Cos per tal que la
resposta davant d’aquestes demandes sigui la
millor possible, homogènia arreu del territori i
perdurable.

No tenim coneixement que s’hagi fet res encara

Garantir que el pressupost del 2017
inclogui totes les places que ja estaven
pressupostades en el darrer pressupost
aprovat, tot i que actualment només s’han
cobert unes 490 places, i que s’estableixin els
criteris de contractació en l’òrgan pertinent per
a poder contractar personal interí que les
cobreixi fins que no s’ocupin definitivament.

Llegenda:
No realitzat
Realitzat parcialment
Realitzat

El pressupost 2017 conté 523 places, 5 més que
les que contenia el pressupost 2015.
El DARP ha iniciat la contractació de personal
interí, cobrint 2 de les aproximadament 77 places
disponibles.

