
 
 

COMISSIÓ PERMANENT DEL DIA 28/11/2012 “LES ENGRUNES” 
 

Hem estat a la reunió de la comissió Permanent i, per variar, deplorable. 
 
Seguint l'ordre del dia, en el primer punt ens han mostrat un power point del que serà el 
futur procediment de tramitació de permisos i reduccions utilitzant el Portal ATRI. De 
moment s'iniciarà una prova pilot a la RPMS per detectar possibles mancances del servei tot 
i que en altres departaments ja els estan tramitant via Portal. De moment queden fora de 
tramitació via Portal els permisos que tinguin a veure amb AP's i vacances. La nota negativa 
és que han canviat l'ordre de validació i ara els validarà primer el servei d'administració i 
després el cap operatiu. Hem expressat el nostre  desacord esmentant que qui hauria de 
validar en primer lloc hauria de ser el cap i no l'administració ja que considerem que el criteri 
que hauria de prevaldre és la possibilitat operativa d'esser realitzat el permís. 
 
De les IT’s per embaràs o violència de gènere ens comuniquen que ja s’ha adaptat el 
programa informàtic per a retribuir el 100%.  
En aquest punt han fet esment dels expedients que s'han obert a companys per no 
comunicar l’alta en temps i forma.  Hem exposat que la instrucció que regula  el procediment 
no determina qui s’ha de fer càrrec d'aquesta comunicació un cop lliurada en caps de 
setmana o fora d'horari administratiu i que per aquesta raó haurien de paralitzar els 
expedients oberts. Resposta: no es poden paralitzar els expedients i, en tot cas, en aquells 
que existeixi un indici racional de descura en la custòdia es revisaran. També hem demanat 
que es faci una campanya d'informació a tot el col·lectiu, ens afirmen que en tots els 
expedients que s'han obert, prèviament se'ls va fer arribar un document on s'advertia de les 
conseqüències de no lliurar el document d'alta en 24 hores.  
 
Vers el dictamen de l'agència catalana de protecció de dades dir que no han admès el 
seu agosarament però han hagut d'assumir que es modificarà l'instrucció en allò que 
l'agència ha considerat excessiu i és que no es pot exigir cap tipus d'identificació de tercers, 
o sigui, dels familiars dels agents. Si volen telèfons que ens els paguin,  amb una adreça ja 
restem localitzables. 
 
Durant el primer semestre del 2013 es convocarà concurs general. Per quedar bé han dit 
que s'esforçaran per tal que sigui al més aviat possible, ... ens costa de creure tant d’esforç!! 
 
Han informat del nombre de places actuals ocupades en comissió de servei, demanda 
feta al Consell i que el Conseller va recollir al vol i es va comprometre a traslladar-nos. 
Segons han informat: hi ha 1543 places d'agent en comissió de servei i 488 de caporal. 
Lamentablement d'aquí no han passat, deu ser que els sergents, sotinspectors etc. estan 
tots amb plaça en propietat. 
 
Vals de roba previsió de licitació primer trimestre 2013. Estem parlant d'allò que correspon a 
despesa de l'any 2011, moltes gràcies!!!  
 



BTP. Estan intentant tancar un acord per poder realitzar la revisió mèdica sense càrrec per 
l'agent. Tot i així, s'haurà de continuar avançant el pagament. Moment tens altre cop en la 
reunió ja que l‘estimat SGRH, Sr. Sans, ha amenaçat dient que de no renovar el BTP els 
agents podrien incórrer en un “incompliment de funcions”. 
 
GNP, es demana que es reguli d'una vegada tots els efectius que hi ha a les diferents UI's 
en negre. Res que no s'hagi demanat un munt de vegades anteriorment. 
 
Les gratificacions per les eleccions al parlament de Catalunya es pagaran aquest mes 
de desembre i a raó de 100€ + o - per agent que hagi treballat en les diferents taules 
electorals i pels que hagin participat directament per la jornada electoral. 
 
Finalment la bomba ha estat en el torn obert de paraules on s'han adjudicat el primer torn 
per lliurar-nos la nova instrucció de permisos, un bis de la  llei Rajoy i una lamentable 
proposta d'acord de reducció compactada on el mode compactat només es podrà gaudir 
el primer any de reducció, i on el gaudidor/ra restarà obligat a mantenir-se en reducció 
durant tot l'any demanat sense tenir opció a revisió o a desistir o renunciar si canvia la teva 
necessitat de reduir horari.  
 
 
 
Com ja va sent habitual les males maneres no falten a aquesta DGP, els que fan l’ordre del 
dia es reserven també el primer torn de paraula per presentar  acords i noves instruccions, 
quan haurien d’estar en els punts de l’ordre del dia i fer-los arribar a les organitzacions com a 
mínim el dia abans  per tal de poder tenir criteri per debatre i analitzar a la reunió. 
 
 
Salut!! 
 
 
Catalunya 29/11/2012 


