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Assumpte: Sol·licitud d’adequació de les taules retributives i modificació 
de la Relació de llocs de treball (RLT) del Cos d’Agents Rurals 
 
 
Atès l’article 11 Condicions retributives de la Resolució TRI/4222/2006, de 27 de 
novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la 
Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les 
condicions de treball del cos d’agents rurals de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (codi de conveni núm. 7901590). 
 
Sense haver estat derogat aquest article en els posteriors Acords. 
 
Ates a la publicació actual de les taules retributives del Cos d’Agents Rurals 

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats- 
públics/retribucions/retribucions-anys-anteriors on manquen els nivells i 
categories que figuren a la Resolució TRI/4222/2006, de 27 de novembre. 
 
Entenent que les categories i nivells de Cap d’Àrea Bàsica corresponen a un 
nivell B20.1 i no a un C16, i la de Cap d’Àrea Regional correspon a un nivell B23 
i no a un C18 com figuren en l’enllaç mencionat anteriorment i que no té validesa 
jurídica. 
 
D’acord amb la sentència 120/012, d’1 de febrer de 2012 del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, els autos de 20 de març de 2013, de 7 de febrer de 
2014, de 16 de setembre de 2015 i el recurs 1004/2008, que afecta els 
comandaments del Cos d’Agents Rurals. 
 
D’acord amb la RESOLUCIÓ INT/2207/2021, de 13 de juliol, de nomenament 
parcial de funcionaris de la categoria de sotsinspector/a de l&#39;escala 
executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d’Agents Rurals (núm. de registre de 
convocatòria 233), i la RESOLUCIÓ INT/3753/2021, de 17 de desembre, de 
nomenament parcial de funcionaris de la categoria de sotsinspector/a de l’escala 
executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d’Agents Rurals (núm. de registre de la 
convocatòria 233). 
 
Entenent que la Generalitat de Catalunya disposa de les categories de 
sotsinspector/a que preveu la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals 
des de fa més de 9 mesos. 

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-


 
 

                                                
 
 
 
Entenent que les Relacions de lloc de treball de les places de Cap d’Àrea Bàsica 
i Cap d’Àrea Regional han d’adequar-se a les condicions retributives de la 
Resolució TRI/4222/2006, de 27 de novembre, a la categoria que s’adeqüi a 
l’escala executiva que preveu la Llei 17/2003 (A2), de 4 de juliol, i a la Sentència 
del TSJC. 
 
Per tot el que s’ha exposat, SOL·LICITO l’adequació de les taules retributives 
i la modificació de la RLT en el termini més breu possible, ja que aquest 
error està impossibilitant la consolidació del nivell a diferents 
comandaments i impossibilitant la correcta ocupació de les places vacants 
en aquestes categories. 
 
Us recordem que el TSJC ja ha demanat dues execucions forçoses de la 
sentència i la Direcció General dels Agents Rurals encara no n’ha donat 
compliment. 
 
 
Atentament, 
 
 
DANIEL CASTILLO VÁZQUEZ, amb NIF 46788463T, domicili a l’efecte de 
notificacions a la carretera d’Esplugues, 68, 2a, 08940 Cornellà de Llobregat, 
email danicastillo@ccoo.cat, núm. de telèfon de contacte 659920294 i en 
representació de l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, 7 d’abril de 2022 
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