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Ajuntament d'Alcanar

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

202/2020

El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 30 / de gener / 2020 s’adoptà l’acord següent:

El centre de transmissions del Cos d’Agents Rurals de les Terres de l’Ebre, adscrit a
la Direcció General dels Agents Rurals, desenvolupa una diversitat de tasques
necessaris pel territori, més enllà de l’estricta gestió dels efectius del Cos d’Agents
Rurals. Gestions relacionades amb el món rural i del medi natural que tant ens
afecten al territori Ebrenc.
És un treball que requereix de personal suficient per atendre totes les necessitats i
demandes d’un territori, l’Ebrenc, amb 2 Parcs Naturals, una Reserva Nacional de
Caça i un sector tant important com en l’agrari. Inicialment estava dotat de 4 tècnic/a
especialistes operardor/a de control des dels seus inicis, aconseguint donar una
cobertura a un interval d’entre 6 i 8 mil actuacions i una mitja de 1000 incidències per
any.
En l’actualitat estem en que dels quatre professionals solament n’hi queden dos, al
no cobrir-se les places que han quedat vacants des de fa temps, dificultant així la
recepció i execució d’incidències, afectant a la ciutadania directa i indirectament i els
suports prestats tant als Ajuntaments, Policies Locals, Bombers i ADF’s, en un
moment en què el volum de gestions ha augmentat considerablement motivar per la
integració del Cos d’Agents Rurals al 112.
Un cop més, les Terres de l’Ebre patim l’abandonament de la Generalitat de
Catalunya, més concretament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació que no té intencions de cobrir les vacants produïdes al Control territorial
de les Terres de l’Ebre, més quan altres indrets de Catalunya, com Sort i Vic si que
passen a tenir més personal, que és lo adequat.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Interna i
Seguretat, de data 24/01/2020
Per tot això, el grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Alcanar, proposa
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Moció del PSC amb motiu de la retallada de personal tècnic especialista
d’operadors de control del cos d’agents rurals a les Terres de l’Ebre

Ajuntament d'Alcanar
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. MOSTRAR el nostre suport al Cos d’Agents Rurals, adscrits a la Direcció
General d’Agents Rurals, ubicat al municipi d’Amposta, en la seva reivindicació per
realitzar la seva tasca en òptimes condicions de personal.
SEGON. DEMANAR que es cobreixin les places adscrites inicialment de 4 tècnic/a
especialistes operador/a de control.
TERCER. DONAR TRASLLAT d’aquests acords a tots els Ajuntaments de les Terres
de l’Ebre, als quatre Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, a la Conselleria
d’Agricultura, ramaderia i Pesca i Alimentació, i als GP del Parlament de Catalunya.
.../...
El Ple d'aquest ajuntament aprova per unanimitat aquesta proposta.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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