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CONSELL DE POLICIA DIA 26/07/2013 
 

Avui s’ha celebrat el “Congratulat” ( no per nosaltres ) Consell de Policia del qual us 
informem que l’ordre del dia després de l’aprovació de l’acta anterior i de l’informe 

d’expedient disciplinari ( cosa que ja és habitual des de fa uns quants Consells ) ha 
estat el següent : 

- Ens han lliurat l’informe corresponent al canvi de la SCC Badalona a la SRC 

RPMN, segons esmenten sense registre d’incidents, amb cobertura majoritària 

d’oferiment i absoluta normalitat. 

- PARC MÒBIL, “ donde dije digo digo diego” ens confirmen que restarem un 

altre any sense renovació de flota, en anteriors Consells i comissions era el 

2013 quan arribarien alguns vehicles de renovació, avui es trasllada la data al 

primer trimestre del 2014. 

- CASC DE TRÀNSIT, ja vàrem informar del procés de revisió que havia 

endegat la DGP en el comunicat de data 12/07/13 i vam instar al Consell per 

tractar el tema que ens sembla molt greu, s’han de dur a terme 550 revisions 

totals de les quals 209 son les que ja estan fora de termini de l’ampliació de 

l’ús que ens va imposar la DGP a set (7) anys, a data d’avui dels 209 només 

s’han revisat 105 dels quals han superat la revisió 92 per tant hi ha tretze que 

NO LA SUPEREN, això suposa que més d’un 10% dels revisats no han 

superat la certificació de Schubert. Si fem una translació matemàtica, queden 

104 casc que encara s’estan utilitzant dels quals el 10% o sigui 11 cascs 

podrien no superar la certificació, però ni el Departament ni la DGP ni la pròpia 

Divisió de Trànsit avisa a aquests companys del risc que estan assumint ni els 

recull el casc per evitar riscos. A TOTS ELS AGENTS DE TRÀNSIT QUE EL 

SEU CASC HAGI SUPERAT ELS SET ANYS D’UTILITZACIÓ US DEMANEM 

QUE EL LLIUREU ALS VOSTRES SERVEIS PER REVISIÓ DEL MATEIX I 

DEIXEU-LO D’UTILITZAR. A LA RESTA, SI CREIEU QUE EL VOSTRE CASC HA 

D’ÈSSER REVISAT PER ALGUNA CAUSA CONCRETA COM CAIGUDA, COP ETC, 

DEMANEU TAMBÉ LA REVISIÓ. Hem demanat que la certificació pròpia que 

emet Schubert de cada casc, es faci pública en cada servei i estigui a l’abast 

de l’agent que l’ha d’utilitzar.  

- CREACIÓ DE COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ, ens informen de la voluntat del 

Departament en endegar una “mesa sectorial” formada per representants de 

l’administració de  distints departaments i de representants de les 

organitzacions sindicals. Hem demanat que el Departament adquirís un 

compromís de calendari d’inici i final per tal de dotar a aquesta mesa de 

voluntat de negociació col·lectiva, el Secretari del departament ha esmentat  
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que entre setembre i desembre hauríem de ser capaços d’arribar a consensuar 

una possibilitat d’acord dels diferents temes proposats pel Departament i per 

les organitzacions sindicals. Els temes proposats pel Departament son Jornada 

i horaris, barems de mèrits, carrera professional i sistemes de provisió. 

- PROCESSOS DE PROVISIÓ, ens informen mitjançant lliurament de graella 

dels distints processos finalitzats durant el 2013 i dels que resten en fase de 

realització i de finalització. Hem informat al Conseller de les impugnacions dels 

darrers processos de lliure designació. 

Hem demanat informació de noves convocatòries d’accés al Cos, el Conseller 

ens informa que no hi ha previsió de noves convocatòries. 

- UNITATS D’INVESTIGACIÓ RPMB, hem demanat reiteradament l’assignació 

de les places d’UI a l’àmbit d’ABP de la RPMB, avui ens han manifestat de la 

voluntat de la DGP d’endegar a partir de setembre un procés que pugui donar 

viabilitat a la nostre demanda per optar a plaça a les ABP’s. 

- JUBILACIÓ ANTICIPADA, manifesten certa preocupació però determinen 

que es un tema de difícil resolució en l’entorn socioeconòmic actual. Han 

esmentat que darrerament han estat en contacte amb la Consellera homologa 

al País basc per tractar aquest tema i el de les armilles. 

- ARMILLES ANTIBALA, s’esmenta que no tindran consideració d’EPI i que ja 

s’ha dut a terme un estudi tècnic en el qual s’establirà el nombre, l’ordre de 

prioritats i el copagament. Hem manifestat el nostre rebuig a que l’agent hagi 

de pagar percentatges del cost de les armilles. 

- VALS DE ROBA, hem demanat informació ens manifesten que s’ha endegat el 

concurs i que la seva resolució està prevista pel proper mes d’octubre. 

 

L’ indemnització de les assistències a judici que finalment han passat el procés 

de supervisió i per tant seran pagades manifesten que es produirà amb 

seguretat el mes de setembre encara que intentaran introduir-les al mes 

d’agost. 

 

Qualsevol dubte o aclariment a tot l’esmentat us la resoldrem si ens ho feu 

saber per qualsevol canal de comunicació establert al sindi. 

 

SALUT!!! 

 

Jordi Costa Ruiz  

Secretari General del CAT   

CATalunya 26/07/2013  

 

 
 

 


