CONSELL DE LA POLICIA 31-05-2013
El passat divendres 31 de maig va tenir lloc la darrera
Sessió Ordinària del Consell de la Policia. Després de
tractar tres expedients disciplinaris, s’han tractat els
següents temes:
1. Projecte de decret de creació del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya. El
Conseller informa que volen donar compliment al Manament del Parlament de
Catalunya sobre la creació del Codi d’Ètica. SPC, SME-COO i CAT demanem que, de
la mateixa manera, es doni compliment a la resta de resolucions que afecten el
cos de Mossos d’Esquadra, com la 96/X, sobre la cessió de la Residència de Les per
a la pernoctació dels mossos d'esquadra destinats a la Val d'Aran; la 45/X, sobre els
torns de servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d'Esquadra; o la 552/IX,
sobre la potenciació dins el Cos de Mossos d'Esquadra d'unitats especialitzades en la
lluita contra la corrupció.
2. Instrucció sobre les incapacitats temporals i les justificacions d'absència per
motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de
Mossos d'Esquadra. L’ Administració informa que queda aturada l’entrada en vigor
de la Instrucció a l’espera de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al
2013, que inclouen, mitjançant una esmena introduïda pel Partit Popular, el descompte
salarial als funcionaris també en cas d’indisposició. Per tant, la Instrucció queda
aturada a l’espera de noves retallades.
3. Processos de Lliure Designació. Ens informen de la propera publicació (a partir del 7
de juny) de les convocatòries de Lliure Designació per a diferents especialitats
(Investigació, Ordre Públic, Trànsit, Suport). Des de SPC, SME-COO i CAT insistim en
el fet que les places en LD comporten una gran precarietat i que la forma de
provisió correcta d’aquestes places és mitjançant concurs-oposició.
4. Compliment dels acords signats pel Departament d’Interior i proposta de relleu de
les persones que actualment duen a terme les negociacions sindicals en
representació del Departament d’Interior. SPC, SME-CCOO i CAT demanem la
dimissió dels actuals interlocutors, donada la greu situació d’imposició contínua i
manca de negociació de l’Administració. El Conseller informa que atorga plena
confiança en les persones en qui delega, negant la ineficàcia i ineptitud dels
interlocutors, especialment del Subdirector de RRHH.
5. Estat de les licitacions sobre el subministrament del vestuari de paisà per a la
PGME. Ens informen que el val de roba de paisà corresponent al 2011 serà lliurat
durant el present any 2013. Els procesos per a la licitació del val de roba de paisà
2012 i 2013 estan aturats i, per tant, de moment no hi ha previst calendari de
lliurament.

6. Parc mòbil. Informen de la renovació del renting de vehicles, pero que en cap cas
suposarà un augment del nombre de vehicles del que es disposa actualment, així que
es mantindrà la situació de manca de vehicles necessaris per a portar a terme el
servei públic de seguretat amb eficàcia i eficiència a Catalunya.
7. Indemnització per assistències a judicis. Totes les organitzacions sindicals demanen
que es faci una revisió dels procediments i el Subdirector General de RRHH torna a
quedar en evidència davant la seva manca de coneixement del funcionament del cos.
8. Actuació de la mútua ASEPEYO en relació amb els funcionaris en situació d’IT. Es
torna a incidir en el fet de la mala praxi continuada de la mútua ASEPEYO i
s’esmenten alguns casos que han patit diversos agents. El Subdirector de RRHH
demana que se li facin arribar casos concrets, amb noms i cognoms d’agents per tal de
poder fer la queixa. Informem al Sr. Sans que hi ha molts casos que ja han estat
comunicats a traves del Gabinet de Prevenció i Salut Laboral del Departament
d’Interior.
9. Informació sobre la manca de material a diferents especialitats i caducitat dels
cascs de trànsit. SPC, SME-CCOO i CAT informen que actualment hi ha agents que
estan realitzant servei amb el casc caducat. L’Administració informa que està previst
canviar els cascs caducats. Per altra banda, se’ns informa que als indicatius nous
d’ investigació els donaran la defensa extensible.
10. Comissió Parlamentària d'Ordre Públic. El Conseller informa de la conveniència
que hi compareguin totes les organitzacions sindicals representatives, tal i com
s’ha demanat per part de tots els grups parlamentaris.
11. Defensa del cos de Mossos d’Esquadra per part del Departament d’Interior davant
les contínues agressions que reben els funcionaris adscrits a l’Àrea de la Brigada
Mòbil a través dels mitjans de comunicació. SPC, SME-CCOO i CAT demanen més
contundència al Departament d’Interior per fer front a la campanya de descrèdit sobre el
CME i, a més, sobre diferents agressions que han patit els agents d’ordre públic en el
desenvolupament del seu servei.
12. Privatització del servei de vigilància en els centres penitenciaris de Catalunya i
retirada del servei de seguretat privada d'edificis policials. El Director General de la
Policia informa que es tracta d’una qüestió eminentment pressupostària i que ha
suposat un estalvi de gairebé 1,5 milions d’Euros. Demanem en què es reinvertiran
aquests diners i ens informen que no hi haurà reinversió, perquè és una partida
que no compta amb cap pressupost.
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