SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ 83/X DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, PEL QUE FA AL COS D’AGENTS RURALS.

L’any 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2003, de 4 d juliol,
del Cos d’Agents Rurals. Va fer-ho quasi per unanimitat i sense el vot en contra de
cap grup parlamentari. En aquella Llei es va establir de forma sòlida el caràcter del
Cos i les seves funcions principals: la vigilància i la protecció integrals del medi
ambient a Catalunya.
Des d’aleshores, en tres ocasions el Parlament de Catalunya ha instat el Govern
que acompleixi el mandat legal i desenvolupi el Cos de la manera establerta. En el
present informe l’ASPARC oferim un estudi del compliment de la moció aprovada el
mes de febrer, que encomana al Govern que es potenciï el Cos d’Agents Rurals.

1. Contingut de la moció parlamentària i resposta del Govern
El passat mes de febrer de 2014, el Parlament de Catalunya insta el Govern1 a:
“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.”
El passat 17 de setembre de 2014, l’Honorable Conseller del DAAM respon el
Parlament en els següents termes:
“Pel que fa a potenciar el Cos d'Agents Rurals, durant aquest any 2014 s'ha
incrementat la flota de vehicles en 24 unitats i s'han realitzat inversions en la
millora dels equipaments, uniformitat i equips de protecció individual per un valor
de 410.000 euros. En l'àmbit de la formació s'han dut a terme activitats
formatives relacionades amb la gestió de la fauna, els incendis forestals, els
recursos forestals, el patrimoni cultural, les emissions electromagnètiques, les
tasques administratives i el suport sanitari entre d'altres. Quant a la coordinació
dels Agents Rurals amb els altres cossos, s'han acordat amb Bombers i Mossos
d'Esquadra els Plans d'Actuació del Grup d'Intervenció i del Grup d'Ordre del Pla
Infocat. Aquests plans van ser aprovats per la Comissió Permanent de Protecció
Civil de Catalunya en data 24 d'abril de 2014”.

1.

Moció 83/X del Parlament de Catalunya sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural (Tram. 390-00083/10).
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2. En relació a la dotació del Cos
2.1. Plantilla: El Cos d’Agents Rurals té amb una plantilla insuficient per a fer
front a les múltiples tasques que té encomanades. Entre el 2008 i el 2014 s’ha
passat de 523 a uns 496 efectius. La trentena llarga de persones interines que
hi havia al Cos d’Agents Rurals van ser acomiadades entre els anys 2010 i
2011, amb el nomenament com a funcionaris de la 9a. Promoció del Cos, i
l’inici de la crisi.
El Cos pateix un degoteig incessant de places a causa de jubilacions, mort i
excedències. No es cobreixen les baixes de cap tipus, ni tampoc les llicències
ni excedències sense sou. Les adaptacions al lloc de treball a causa d’accidents
i de malalties dels funcionaris cada cop són més freqüents, retirant efectius
reals del camp.
El primer pas necessari és aturar la sagnia de places actual, i per a això cal
reconèixer el Cos d’Agents Rurals com un servei essencial, com ho són el
Cos de Bombers o el Cos de Mossos d’Esquadra, en aquest cas per al medi
ambient de Catalunya. El Departament d’Agricultura, al qual actualment es
troba adscrit el Cos d’Agents Rurals, té experiència en aquest camp: té un
altre col·lectiu, els mestres de les Escoles Agràries, que ja es consideren
personal essencial.
El segon pas necessari, quan la conjuntura pressupostària ho permeti, és
incrementar la plantilla. Cal tenir preparada una oposició oberta a l’escala
d’accés a l’escala bàsica del Cos, dimensionar el Cos d’acord amb les
competències que se li han encomanat i a la cobertura i la qualitat dels serveis
i d’horaris que se li requereix.
Propostes de l’ASPARC en relació a la plantilla:
Des de l’ASPARC proposem la reforma de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del
Cos d’Agents Rurals en el sentit d’eliminar l’escala auxiliar del Cos (grup
C2), i fer que la d’accés sigui l’escala bàsica. Amb aquesta reforma, es
permetria que els funcionaris puguin entrar en una futura oposició exercint
com a agents rurals des del primer dia del seu nomenament (una vegada
superats el curs selectiu i el període de pràctiques).
Així mateix, proposem la creació d’una comissió d’estudi de la
organització del Cos d’Agents Rurals, formada per personal de Funció
Pública, del departament d’adscripció del Cos d’Agents Rurals, i representants
dels treballadors dels Agents Rurals (Sindicats i Associació professional), per
tal de determinar el nombre d’efectius necessaris en cada territori i la
organització territorial i funcional dels mateixos.
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2.2. Especialització i tecnificació del Cos: és necessari continuar amb el
desplegament de les diverses categories professionals del Cos2, previstes a la
Llei 17/2003 i al Reglament 266/2007, del Cos d’Agents Rurals:
a) Convocar la segona promoció interna d’agents majors. Amb funcions
d’especialistes en fauna, caça i pesca, prevenció i investigació d’incendis
forestals, recursos forestals o espais naturals protegits i biodiversitat. La
primera i única convocatòria d’agents majors es va fer l’any 2010 i ni tant
sols va cobrir les places que s’oferien.
b) Convocar la primera promoció interna d’oficials. Especialistes més
qualificats, amb funcions de caps de torn i de coordinadors de grups
especials. Per a optar a la categoria d’oficial cal una antiguitat mínima de
2 anys com a agent major, però ja fa més de 4 anys que hi ha agents
majors.
c) Convocar les primeres promocions internes (amb torn lliure) de les
escales executiva i superior: sots-inspectors/es i inspectors/es.
Amb funcions de comandament, comandaments adjunts i, coordinadors
d’especialitats.
Sobre la necessitat de convocar Sots-Inspectors, cal assenyalar que una tercera
part dels caps d’àrea bàsica i regionals del Cos d’Agents Rurals estan
actualment en funcions i pendents d’un procés judicial, per estar exercint un
càrrec sense tenir la categoria requerida. Per a exercir càrrec de comandament,
cal ser Sots-inspector/a o Inspector7a. Va ser per aquest motiu, que després de
molta pressió sindical, i en compliment parcial dels mandats parlamentaris, en
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic, es va preveure el desplegament de la categoria de sotsinspectors durant l’any 20143. Però no s’ha fet la convocatòria.
Proposta de l’ASPARC en relació amb el desplegament del Cos:
Proposem la modificació del Decret 266/2007, del Reglament del Cos d’Agents
Rurals, per tal que cadascuna de les quatre especialitzacions (fauna, caça i
pesca, prevenció i investigació d’incendis forestals, recursos forestals i espais
naturals protegits i biodiversitat) tingui un/a sotsinspector/a coordinador
d’àmbit regional (el Reglament actual en preveu un/a que coordini a nivell
regional les 4 especialitats, cosa que veiem inviable).

2.

Poteriorment a la resposta parlamentària, el DAAM ha convocat la promoció interna de passi de la categoria d’agent auxiliar (C2) a agent (C1),
(Resolució AAM/2213/2014, de 26 de setembre, DOGC núm. 6722 - 7/10/2014). Aquesta convocatòria es troba en marxa en aquests moments. Es
preveu per l’estiu de 2015 el nomenament com a agents dels actuals 120 agents auxiliars, que fa 4 anys que esperen injustament. Aquesta
convocatòria va formar part dels acords Parlamentaris dels pressupostos de la Generalitat per al 2014.

3.

Article 145. Modificació de la Llei 17/2003 (Cos d’Agents Rurals). 2. S’afegeix una disposició transitòria, la quarta, a la Llei 17/2003, amb el text
següent: «Quarta. Durant l’exercici pressupostari del 2014, s’han d’iniciar els tràmits per a dur a terme el desplegament de l’escala executiva del Cos
d’Agents Rurals, que comprèn la categoria de sotsinspector o sotsinspectora, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
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2.3. Encara en relació a la dotació del Cos d’Agents Rurals i al seu desplegament,
cal recordar que el dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi
Forestal d’Horta de Sant Joan (Tram. 261-00001/08). Conté una sèrie de
recomanacions, la major part de les quals encara estan pendents:

Recomanacions del dictamen de l’incendi d’Horta (març 2010)

Recomanació

Estat actual de compliment

Millorar els mitjans i els recursos de
prevenció del Cos d’Agents Rurals.

La plantilla ha disminuït. La formació ha
disminuït. Els vehicles patrulla actuals tenen
menys prestacions.

Activar durant el 2010 la primera
promoció d’Agents Majors
(especialistes) de prevenció i
investigació d’incendis forestals.

Només es va fer la primera promoció el 2010,
però només va cobrir 120 de les 160 places
establertes. Caldria fer la segona promoció amb
urgència, i cobrir les figures de coordinadors.

Prioritzar el desplegament de sotsinspectors i inspectors del Cos
d’Agents Rurals, per a incrementar la
capacitat tècnica i de supervisió de
l’activitat dels Agents Rurals.

No s’ha fet cap convocatòria de sots-inspectors
ni d’inspectors.

Reforçar la coordinació del Cos
d’Agents Rurals amb el 112, per a
intervenir en sinistres i posteriorment
determinar-ne les causes.

S’ha fet la integració del Cos d’Agents Rurals al
112, però sense ampliar ni un sol efectiu el Cos
ni tampoc la seva franja horària de servei
habitual.

Desplegar les categories del Cos
4
d’Agents Rurals

Garantir la presència d’efectius del
Cos d’Agents Rurals en cas
d’emergència fora de la jornada
laboral.

Només s’ha convocat el passi de la categoria
d’agent auxiliar a agent, aquest mes d’octubre
de 2014. No s’ha fet la segona promoció
d’agents majors, ni la primera promoció
d’oficials, ni les primeres promocions de sotsinspectors i inspectors.
El Cos d’Agents Rurals cobreix un horari laboral
de 12 hores els 4 mesos d’estiu i de 9 hores la
resta de l’any. No s’han creat noves places, ni
s’han creat serveis de guàrdies presencials ni de
disponibilitat per a cobrir major horari.

Llegenda:
Recomanació pendent d’implementar
Recomanació implementada de forma parcial

4.

En referència al desplegament de les escales i categories del Cos d’Agents Rurals, cal dir que l’increment salarial de la promoció a aquestes categories
professionals és insignificant, i en tot cas inferior als 100€ bruts mensuals. Vegeu les taules salarials a: http://ves.cat/l_Bd
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2.4. El 10 de juny de 2013, es va aprovar la Moció 28/X del Parlament de
Catalunya, sobre les polítiques de prevenció i extinció d’incendis. Aquesta
moció insta el Govern, entre altres, a complir els acords que deriven del
Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de
Sant Joan relatius al Cos d’Agents Rurals, concretament:

Moció 28/X (juny 2013)
Moció 28/X de prevenció
d’incendis forestals (juny 2013)

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, sotis-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.

No s’ha creat cap sistema de guàrdies, ni
presencials ni de disponibilitat. De forma general
es cobreixen només 12 hores a l’estiu (de 9 a
5
21h) i 9 hores la resta de l’any (de 9 a 18 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 ignífigues entre tot el personal del Cos
d’Agents Rurals. S’ha demanat en diverses
ocasions la necessitat de disposar de cascs de
protecció amb ulleres per a perimetrar els
incendis i romandre a la zona calenta, la qual
cosa encara no s’ha cobert.

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 2012 i de 2013 en
termes absoluts de Catalunya. No es pot
desglossar per àrees regionals. A la nova pàgina
web d’incendis ni tan sols hi ha l’enllaç amb els
agents rurals (sí amb CME i bombers)

Llegenda:
Implementació pendent
Implementació parcial

5.

Cal dir que es fan molts serveis en horari de matinada, de vespre o de nits, però són serveis programats de manera expressa per a funcions concretes, no
coordinats ni organitzats per a donar resposta a incidències ni tampoc a incendis forestals.
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3. En relació als vehicles
Durant el 2013, la flota de vehicles del Cos d’Agents Rurals va disminuir en uns 60
vehicles. Per tant, en realitat durant el 2014 s’han recuperat (sense increment de
flota) 24 vehicles respecte a l’any passat, o també es podria dir, que se n’ha
perdut una trentena.
Cal dir que, per primer cop, s’han repartit vehicles tot camí enlloc de tot
terreny (excepte a les comarques d’alta muntanya). Els vehicles estan menys
equipats: no duen cabrestant, ni enganxall per a remolc. Tampoc no duen el
navegador ni l’ordinador embarcat, ni cap mena d’adaptació pròpia per a dur els
materials propis del servei.
En resum: s’ha retallat la flota operativa i les capacitats i equipaments dels
vehicles.

4. En relació amb la formació
L’Honorable Conseller diu que s’han fet les activitats formatives relacionades amb
gestió de fauna, incendis forestals, recursos forestals, patrimoni cultural,
emissions electromagnètiques i suport sanitari. És cert, però en un cos amb quasi
500 efectius, i amb un ventall tan ampli de funcions 6 , es fan cursos quasi
contínuament. La resposta de l’Honorable Conseller pot donar lloc a
interpretacions que poc o res tenen a veure amb la realitat de la formació dels
Agents Rurals:
4.1. S’han reduït el nombre de cursos i el nombre d’edicions, i s’han
centralitzat tots a Reus (seu del CFEA, Centre de Formació d’Estudis
Agrorurals) o a Torreferrussa (seu de l’Àrea General del Cos d’Agents Rurals).
Per exemple: del curs de primers auxilis se’n feien 5 edicions per any, una
per cada àrea regional. En l’actualitat, sols se’n fa una en tot Catalunya.
Centralitzar cursos implica, entre altres, incrementar la despesa del Cos en
vehicles i combustible, perdre moltes hores de treball que s’inverteixen en el
desplaçament. Caldria tornar al model descentralitzat de formació 7 , que
permeti desplaçaments de poc més d’una hora des del centre de treball.
4.2. No s’ha fet formació, entre altres aspectes, en: residus, contaminació
lluminosa, contaminació acústica, contaminació d’aigües, contaminació
atmosfèrica, circulació motoritzada al medi natural, espais naturals,
biodiversitat, inspecció de caça, inspecció de pesca, inspecció d’activitats en
el medi natural, infraccions urbanístiques en sòl no urbanitzable,
antifurtivisme, enverinaments de fauna salvatge, patrimoni cultural en el
medi natural i un llarguíssim etcètera, que es correspon a l’amplíssim ventall
6.

Vegeu les funcions dels Agents Rurals al Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals, a http://ves.cat/l_Bb

7.

En els anys 2006 a 2008 es feien els cursos en quatre emplaçaments: Reus (Centre de Formació i Estudis Agrorurals), Lleida (Centre de Fauna Salvatge de
Vallcalent, o bé Serveis Territorials d’Agricultura), Solsona (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Santa Perpètua de la Mogoda (Torreferrussa, seu de l’Àrea
General del Cos d’Agents Rurals).
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de funcions i tasques que tenen encomanades els Agents Rurals. Ni tant sols
s’ha fet formació en educació i sensibilització ambientals, essent aquesta una
tasca en la qual la Direcció del DAAM ha mostrat públicament el seu suport
en diverses ocasions. Cal fer un conveni amb el Departament d’Ensenyament
que permeti formar agents rurals en aquesta matèria i que clarifiqui i
sistematitzi les ponències d’Agents Rurals a escolars i alumnes d’instituts.
4.3. Tampoc no s’ha fet formació adaptada a categories professionals: agents
auxiliars, agents i agents majors. Malgrat que les 3 categories són igual
d’importats, si la tendència és cap a la especialització, el grup que menys
formació ha rebut són els agents majors (especialistes). Per exemple, Els
agents majors d’incendis no han rebut ni una sola formació especialitzada des
del seu nomenament, fa més de tres anys. Cal una formació de qualitat,
adaptada al Pla de Carrera, descentralitzada i amb forta presència de
sessions de transferència de coneixements entre agents especialistes i
d’aquests cap a agents de la categoria bàsica.
4.4. Tampoc no hi ha hagut formació per als comandaments. Cal disposar d’un
pla de formació continuada adreçada als comandaments del CAR. Necessiten
formació continuada en gestió d’equips, coordinació interna i externa,
motivació, representació de la organització, gestió de l’estrès, i un llarg
etcètera. En aquest sentit proposem un pla de xoc de formació i de suport
administratiu i tècnic als comandaments del Cos, per a evitar que es
repeteixin fets com la mort d’un cap d’àrea bàsica relacionada directament
amb l’estrès laboral8.
4.5. Pel que fa al Pla de Carrera: no s’està executant el Pla de carrera existent
per a les categories professionals ja desplegades (agent auxiliar, agent i
agent major). El Pla de carrera recomana que el curs selectiu per a la
promoció interna a la categoria d’agent (C1) sigui de 200 hores, mentre que
en la convocatòria recent publicada, es preveu un curs de 50 hores. És
necessari fer una formació complerta i descentralitzada, eminentment
pràctica, a totes les categories professionals. El ventall de funcions és tan
ampli, i la dificultat de gestionar algues actuacions és tan alta que cal
(investigació de la causa i del causant en grans incendis, rescats de fauna
salvatge, captura de gossos ensalvatgits sota forta pressió mediàtica,
situacions de tensió i de violència amb persones infractores, singularitats com
els menors d’edat... i un llarguíssim etcètera).
4.6. Formació on-line: no s’ha fet mai encara cap activitat formativa en format
on–line, quant tenim els millors docents dins del Cos d’Agents Rurals que fan
formació on-line a Agents Mediambientals de la resta de l’Estat Espanyol. A
totes les àrees bàsiques hi ha ordinadors i internet, es podria estalviar temps,
diners i riscos desplaçant agents als centres de formació.
4.7. Formació en matèria de delictes mediambientals: les agressions
il·legítimes més greus contra el medi ambient estan tipificades com a delicte
8.

Vegeu notícia publicada al diari Avui: http://ves.cat/l_Bf
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en el Codi Penal. Això comporta uns requisits de redacció dels documents,
recollida i custòdia de les proves i de garanties per als autors i testimonis dels
fets, que requereixen formació com a policia judicial. A més, és freqüent
l’actuació dels Agents Rurals com a perits en causes judicials, principalment
en incendis forestals. Tots els Agents Rurals han de disposar de coneixements
i formació contínua en matèria de delictes mediambientals i de la seva
actuació com a policia judicial mediambiental, i que els agents majors i
agents especialitzats haurien d’assistir els cursos de policia judicial que
organitza l’ISPC i a cursos de perit judicial que organitza el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
4.8. Tampoc no es facilita la formació externa dels membres del Cos. La política
del Departament és no abonar despeses de cap mena d’inscripció ni de dietes
per a assistir a cursos externs, i generalment no es permet tampoc el
desplaçament als mateixos en vehicles oficials (o es fa discrecionalment en
casos concrets, la qual cosa genera un greuge comparatiu amb la resta
d’agents). Cal recolzar la formació externa dels agents rurals, en qualsevol
matèria que tinguin una mínima relació amb l’ampli ventall de funcions que
tenim encomanades.
La raó de les mancances de formació en el Cos d’Agents Rurals no és conjuntural.
És necessari recuperar la Unitat de Formació 9 del Cos d’Agents Rurals,
establerta a l’article 11.3 de la Llei 17/2003 del Cos d’Agents Rurals i al Decret
266/1007, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals10, i dotar-la de
personal qualificat, això és: personal de l’escala executiva o superior (sotsinspector/a o inspector/a) i personal administratiu-.

5. Pel que fa a la COORDINACIÓ amb altres cossos
L’Honorable Conseller informa que la Comissió Permanent de Protecció Civil de
Catalunya va aprovar els Plans d'Actuació del Grup d'Intervenció i del Grup d'Ordre
del Pla INFOCAT, en els quals s’hi preveu la coordinació amb Bombers i Mossos
d'Esquadra. Però cal tenir present que es tracta d’un pla que només és d’aplicació

9.

Aquesta unitat va ser vigent fins el maig de 2011, quan el Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del DAAM la va fer desaparèixer.

10.

Disposició Addicional Segona del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals: Corresponen a la Unitat de
Formació, en coordinació amb la Unitat de Formació del Departament i en col·laboració amb els organismes competents en matèria de formació i reciclatge dels
funcionaris públics, en especial l'Institut de Seguretat de Catalunya, les funcions següents:
a.

Vetllar per la programació i l'organització de la formació d'accés, bàsica, continuada, específica, especialitzada i de comandament dels i les membres
del Cos d'Agents Rurals.

b.

Detectar les necessitats formatives del Cos d'Agents Rurals i innovar els programes formatius per adaptar-los a les necessitats actuals.

c.

Proposar, coordinar, implementar i avaluar el Pla de formació del Cos d'Agents Rurals.

d.

Coordinar el Pla de formació del Cos d'Agents Rurals amb la formació externa, i informar sobre les sol·licituds d'assistència.

e.

Elaborar la memòria de formació del Cos d'Agents Rurals, per integrar-la en la del Departament.

f.

Proposar els criteris de selecció de les persones assistents als cursos de formació.

g.

Qualsevol altra tasca que li encomani els seus superiors relacionada amb el lloc de treball.
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en matèria d’incendis forestals, i es restringeix a l’actuació operativa dels efectius
sobre el terreny durant l’emergència causada pel foc.
La realitat de la coordinació del Cos d’Agents Rurals amb la resta de cossos, es
troba molt dificultada per la manca de desplegament de les escales executiva
(sots-inspectors, A2) i superior (inspectors, A1). Aquesta manca absoluta
d’estructura directiva impedeix una coordinació contínua, real i efectiva amb la
resta de cossos operatius sobre el territori amb els quals els Agents Rurals
coincideixen. I també amb altres cossos i col·lectius de la Generalitat, des dels
Facultatius Forestals i l’Assessoria Jurídica del propi DAAM fins a personal d’altres
Departaments i Agències com la de l’Aigua o la de Residus.
5.1. 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.
5.2. No existeix Protocol de Coordinació genèric amb el Cos de Bombers.
5.3. No existeix Protocol de Coordinació amb el SEPRONA de la Guàrdia Civil.
5.4. Els Agents Rurals formen part dels Plans d’emergències per incendis
forestals (INFOCAT), per contaminació d’aigües marines (CAMCAT), per
nevades (NEUCAT), per inundacions (INUNCAT), per allaus (ALLAUCAT), per
vents i altres emergències (PROCICAT), radiacions (RADCAT) i Muntanya de
Montserrat (PEMONT). Però els mitjans humans i tècnics dels Agents Rurals i
el seu coneixement del territori, no s’aprofiten per manca de les escales
executiva i superior, que puguin redactar i validar els Plans d’Actuació de
cada Pla i mantenir la coordinació amb la resta de cossos operatius.
5.5. D’altra banda, el Cos d’Agents Rurals continua sense tenir accés a la
informació de les bases de dades policials gestionades per la Generalitat,
incomplint-se així la Disposició Addicional Sisena de la Llei 4/2003, de 7
d’abril, d’ordenació del Sistema de seguretat pública de Catalunya11.
5.6. La coordinació dels Agents Rurals amb els Enginyers Forestals de la pròpia
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, no ha estat encara
protocol·litzada, i és molt irregular, perquè depèn de les afinitats personals
entre els comandaments territorials del Cos d’Agents Rurals i els mateixos
enginyers.

11.

Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del Sistema de seguretat pública de Catalunya . Disposició Addicional Sisena: El Cos d'Agents Rurals. Els Agents Rurals, quan
actuïn com a agents de l'autoritat, en l'exercici de les funcions que els atribueix la Llei que regula aquest Cos, tenen accés a la informació i s'han d'integrar en el
sistema de seguretat de Catalunya.
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6. Altres elements a tenir en compte
No s’està recolzant l’actuació del Cos d’Agents Rurals a la Reserva Nacional
de Caça dels Ports de Tortosa Beseit. Des dels Serveis Territorials del DAAM
s’estan fent maniobres per a recuperar el model de gestió de les Reserves
anterior a 2008, i es fa difamant el Cos d’Agents Rurals sense cap mena
d’argument. Ni des de la Direcció general, ni des del Departament, s’ofereix
cap suport públic a l’actuació dels Agents Rurals a les Terres de l’Ebre.
S’està contractant personal a través de Forestal Catalana, SA per a fer feines
de vigilància i de col·laboració amb la gestió que corresponen al Cos
d’Agents Rurals (reserves nacionals de caça12, recollida de bolets i altres).
Es necessita suport administratiu per a les tasques de gestió de personal,
atenció al públic, gestió de documentació, redacció d’oficis... Els caps d’àrea
bàsica del Cos d’Agents Rurals són, possiblement, els únics caps de negociat
que no disposen de cap mena de suport administratiu. Tenen al seu càrrec
equips des de 6 a més de 20 agents i un ventall amplíssim de funcions a
desenvolupar, però malauradament passen una gran part del tems
gestionant correus electrònics, trucades informatives i de coordinació i fent
altres tasques administratives que serien fetes d’una manera més eficient i
eficaç, per personal administratiu de la Generalitat. Cada àrea bàsica
necessita com a mínim una persona, auxiliar administrativa, per a fer aquest
recolzament als agents i al comandament.

Conclusions
La resposta parlamentària facilitada per l’Honorable Conseller pot dur a confondre
dotació amb vehicles i dóna dades incomplertes que indiquen un fals increment de
flota. Aporta dades parcials sobre formació obviant les grans mancances en aquest
camp, que és estratègic per a un cos tan polivalent i multiespecialitzat. En relació
amb la coordinació amb altres cossos ofereix una informació molt sectorial, que no
és reflex de la realitat del Cos per manca de desplegament de les escales
executiva i superior.
Des de l’ASPARC creiem que per a potenciar el Cos d’Agents Rurals és
necessari continuar el procés d’especialització, dotar les categories
executiva i superior, recuperar la Unitat de Formació i, quan es pugui,
incrementar la plantilla, entre moltes altres mesures (moltes de les quals no
passen necessàriament per major inversió econòmica).
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