DEMANEM EL CONCURS DE LD DE
L’ ESCALA INTERMÈDIA
L’escala intermèdia del Cos de Mossos d’Esquadra
continua essent la més precària de tot el Cos. La
Prefectura havia anunciat pel desembre del 2014 un
concurs oposició de places de lliure designació del que
encara estem a l’espera i és per això que hem adreçat
escrit a la Subdirectora General de RRHH per tal de
reclamar-li.
Dels anuncis i els compromisos de la Direcció General de Policia, ja estem acostumats a que no es
compleixin. Però al cap i a la fi qui pateix aquesta manca de compromís som els policies de
l’escala intermèdia. Així, el passat dia 10 d’octubre de 2014 en el Consell de la Policia,
se’ns va informar mitjançant cronograma de convocatòries, sobre el concurs de Lliure
Designació de places de sergent i sotsinspectors previst per al passat mes de
desembre i la previsió del Concurs General de les escales bàsica i intermèdia per al proper mes
de setembre del 2015.
Han passat dos mesos des que s’hauria d’haver convocat el referit concurs de lliure
designació anunciat per la DGP. Aquesta manca de paraula i compromís va en detriment de la
confiança que els comandaments de l’escala intermèdia tenen dipositada en la DGP.
Per altra banda, a finals de l’any 2015 està anunciat un concurs general de l’escala
bàsica i intermèdia, que esperem que es compleixi. No obstant això, pensem que és del tot
necessari que abans es realitzi el concurs de lliure designació promès, perquè tots
aquells membres de l’escala intermèdia que ocupen lloc de forma provisional, ocupin la plaça
actual de forma definitiva i deslliurin les places que no estan ocupant. Així en el concurs
general es podran oferir totes les places que hagin quedat vacants.
D’aquesta forma les comissions de servei, els encàrrecs de funcions i les places en
provisional podran optar a ocupar una plaça definitiva i assolir la consolidació del
grau. (2 punts)
Per això la Trisindical hem adreçat escrit a la Subdirectora de RRHH per tal de sol·licitar
la publicació del concurs de lliure designació de les categories de sergent i
sotsinspector que la pròpia Direcció General havia promés pel passat mes de desembre.
Barcelona, a 13 de febrer de 2015
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