
  

 

 

 

 

A data 20 de desembre s’ha celebrat el darrer Consell de l’any 2013 del qual us informem. Després de 

l’aprovació de l’acta anterior l’ordre del dia ha quedat així: 

- S’informa de dos expedients. 

 

- S’informa del projecte de DECRET DE REHABILITACIÓ DELS FUNCIONARIS CME en el qual es contempla la 

possibilitat de recuperar  els funcionaris que han complert processos penals excloents. 

 

- Se’ns lliura informació de l’estat dels processos de selecció i provisió de llocs de treball. 

 

- TANCAMENT SRC DEL PIRINEU OCCIDENTAL. Se’ns lliura informació del proper tancament de la SRC del 

Pirineu Occidental i la seva integració a la SRC de Ponent. Així, dels 33 efectius de la SRC Pirineu Occidental, 

13 o 14 seran integrats a la SRC Ponent, prioritzant aquells agents que hi vulguin anar voluntàriament. La 

resta d'efectius serien redistribuïts mitjançant oferiments i sense concretar de moment on podrien produir-

se aquestes redistribucions. Per altra banda, abans de procedir al tancament de la mateixa, cal portar-ho a 

acord de Govern, cosa que està prevista que es faci en el mes de gener o potser al febrer i seria, una vegada 

passat aquest tràmit, que es procediria al tancament.  

 

- ARMILLES: celebrem el canvi de criteri del Departament a l’ hora de decidir atorgar-les sense copagament i 

especialment per haver estat una demanda històrica dels sindicats minoritaris ans al contrari del majoritari 

que estava donant suport al sistema de copagament. Les armilles tindran la consideració de NO EPI. Són un 

total 13500 armilles, de les quals se'n lliurarien 3500 al darrer trimestre de 2014, 5500 al primer trimestre de 

2015 i les restants 4500 al 2016. Afegir també que restaran exclosos d'armilla els serveis de Suport d'interior 

d'edificis, la majoria de comandaments tot i que es disposaria d'armilles d' ús comú equipades amb funda 

protectora. També en quedarien excloses certes unitats que ja disposen d'armilles actualment. 

 

- GUANTS ANTITALL. Es començaran a distribuir l’any vinent als agents que es determini, en funció de la seva 

tasca policial. 

 

- PAGA MERITADA 2012 I FUTURA PAGA 2014: Interroguem al Consell el posicionament de Funció Pública 

vers la paga meritada i la sentència ferma i la futura pèrdua de paga del 2014. El Conseller de Funció Pública 

al Consell va admetre amb el seu silenci que no s’ha optat al recurs de cassació per tant haurem d’iniciar 

peticions d’extensió de sentència (us informarem), vers la paga del 2014 va reiterar l’existència de la 

clàusula vinculada a la transferència de dipòsit bancari. 

 

- INDISPOSICIONS: La DGP i el Departament ens reitera la voluntat de seguir mantenint a mossos el greuge 

vers la resta de funcionaris (constarà en acta) i manté una instrucció inaplicable amb total consciència. 

Només ens queda recordar-vos que el reglament disciplinari esmenta que la tercera absència no justificada 

en sis mesos pot donar lloc a IR o obertura d’expedient. 
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- ADAPTACIONS PER EXCLUSIÓ DEL TORN DE NIT: Reiteren i consoliden les recomanacions de la UVS i 

fonamenten la exclusió de realitzar-les a la determinació facultativa “d’incompatibilitat absoluta a fer torn 

de nit”. Aquells que no tinguin l’esmentada determinació els podran planificar nits (amb lo fàcil que seria 

establir un torn voluntari fix de nit). 

 

- AFECTACIÓ  ALS EDIFICIS (AIGUATS). S’han inclòs partides pressupostàries de prop de 400.000€ per iniciar 

arranjaments durant el proper exercici. 

 

- RESIDÈNCIA DE LES. La DGP manifesta que ja han fet les gestions que demanava la resolució 96/X i que la 

residència de Les precisa d’unes reformes que l’ajuntament no pot assumir, la DGP tampoc. 

 

- ASEPEYO. Hem reiterat queixes vers procediments de gestió de les baixes per accident laboral. La DGP es 

compromet a penjar a la intranet les vies i possibilitats d’impugnació de les actes mèdiques. 

 

- MATERIAL  I VESTUARI.  Hem denunciat la manca de provisió vers l’adquisició d’equipament i material de 

reposició, botes uniformitat d’especialitats etc... Ens diuen que no ha estat manca de previsió sinó que el 

decret de pròrroga no els permetia fer ús i que ho aniran solucionant. 

 

- TASER.  Els estudis i valoracions realitzats pels comandaments determina que també s’assoleixen riscos greus 

no desitjats a les persones amb cardiopaties. Els nostres comandaments reivindiquen l’essència de la tasca 

de defensa policial amb les mans i els bastons policials. La dotació de càmeres als vehicles tampoc la veuen 

del tot eficient. 

 

- COMITÉ D’ÈTICA. Se’ns manifesta la voluntarietat  de donar viabilitat al nou decret al febrer del 2014 així 

com del compromís i voluntat de participació per part dels representants dels treballadors del CME. 

 

- ACCIONS LEGALS DAVANT EL TRACTAMENT MEDIÀTIC. S’ esmenta la gran dificultat de lluitar contra els 

poders informatius, existeixen sentències en les quals preval el dret a la informació i a la llibertat d’expressió. 

S’està treballant per difondre pedagogia. 

 

- AIXECAMENT DE MESURES CAUTELARS CIUTAT VELLA. Sortosament, ja s’han aixecat. 

 

- SEGURETAT DE LES PRESONS. Hem demanat el posicionament vers la possible substitució dels agents que 

estan realitzant tasques de vigilància i control a les presons de Catalunya. El Secretari General ha exposat que 

a curt termini no es preveu cap canvi en aquells centres on ja s’està realitzant  el servei. Altra cosa pot ser als 

centres de nova creació on podria ser possible començar amb seguretat privada. La qüestió rau –explica- que 

funcionalment haurà de ser el Departament de Justícia qui afronti el pagament de la Seguretat i de moment 

no té pressupost per fer-ho. 

 

Aquest és un resum de tot el que s’ha parlat al Consell si necessiteu més informació no dubteu en trucar als 

vostres sindicats per tal de recercar la informació que preciseu. 
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