CONSELL DE POLICIA 05/10/2012
Avui hem assistit a la darrera convocatòria del Consell de Policia d’aquesta legislatura. Tot seguit
informarem del seu desenvolupament.
Després de l’aprovació de l’acta anterior, s’ha passat a informar del expedient disciplinari inclòs en
l’ordre del dia.
S’ha informat del canvi de redactat en la proposta d’instrucció que pretén regular la compensació “a la
baixa” en les declaracions en procediments judicials dels membres del CME. Aquesta proposta ja es va
tractar a la darrera reunió de la comissió permanent, on el CAT va advertir que no podíem estar d’acord
amb una instrucció que PENALITZA LA COMPENSACIÓ PER ASSISTÈNCIA als agents, pel fet
d’acollir-se al dret de comparèixer de manera presencial en seu judicial i rebutjar la videoconferència.
Per tant, el CAT iniciarà procediment jurídic contra una instrucció que, malauradament, altres es
feliciten.
S’informa del Decret 02/2012 vers les “millores” de la prestació econòmica en les incapacitats temporals
i dels supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica, embaràs i víctimes de violència de gènere que
contempla el Real Decreto Ley estatal. El Secretari General ha manifestat que -en el marc de la mesa de
funció pública- es va signar com a supòsit excepcional i per tant amb el 100% de les retribucions,
l’embaràs i els casos de violència domestica. Per tant, els altres supòsits, intervencions quirúrgiques i
hospitalització -contemplats al real decreto ley- restaven fora de l’acord signat per UGT i CCOO.
S’ha informat que el parc mòbil és “suficient, just però suficient, tocant l’os”. Totes les expressions que
vulguin determinar, la veritat –i així ho hem fet explícit- és que la situació és greu, cosa que des de la
nostra organització ja fa mesos que denunciem i pronostiquem que s’agreujarà si no es posa solució
immediata. S’han donat dades que el parc mòbil de mossos s’implementarà, en el decurs d’un any i mig,
de 834 vehicles..... que alhora permetrà donar de baixa moltes de les andròmines existents a dia d’avui.
S’ha informat del restabliment de l’espoli de la paga extra de juny, a la nòmina de desembre (on
tornarem a patir un altre espoli de la paga corresponent a la data) sense poder determinar en quin
concepte de la nòmina s’inclourà...
En referència a la instrucció 13/2012 vers la utilització de distintius i marques corporatives, logotips etc
a les xarxes socials i eines 2.0, hem demanat la revisió del seu punt dos per vulnerar la llibertat
d’expressió dels legítims representants del col·lectiu de Mossos d’Esquadra. En principi, s’acceptaran
propostes de modificació per tal de recercar un redactat més idoni...
En el torn obert de paraules, hem desenvolupat una proposta -efectuada i reiterada per part nostrasobre la implementació (d’una vegada!!!) del gaudiment de la reducció per cura d’un fill en la seva
modalitat de compactació (la podeu veure penjada a la web). Hem demanat un estudi operatiu -a la
Prefectura- per tal de determinar l’optimització de gaudiment que dóna, als serveis, la reducció
compactada.
Hem requerit l’informe, que va quedar pendent, de la totalitat de comissions de servei existent al Cos de
Mossos d’Esquadra. Se’ns facilitarà...
Hem traslladat la preocupació de cara al proper any -copsada per la nostra organització, i deguda a les
retallades de noves promocions del CME- dels Caps de les ABP’s que reben, durant els mesos d’estiu, un
increment d’efectius “Pla d’estiu”. La resposta del Director General, ha estat que ells també estan
preocupats i que, de moment, no poden donar cap mena de paràmetre. L’abordaran en breu...
Jordi Costa Ruiz
Conseller del CAT-ME
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