COMUNICAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
22/05/2013
Avui hem assistit a la convocatòria de la comissió permanent on, segons odre del dia, se’ns lliurava una
proposta de la futura instrucció que ha de regular 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. És tan llarg el
títol com el seu redactat intern, no obstant intentaré resumir al màxim.
La proposta d’instrucció derogarà l’instrucció 10/2000 de 24 de juliol i la 7/2001 de 29 de novembre i
conseqüentment la 3/2002 que modificava l’anterior. Per tant ens proposen normativa nova per regular
absències ja sigui per baixa, per motius de salut de curta durada o per tractaments mèdics de més d’un dia, i a
més a més, inclou les justificacions que haurem de facilitar en els supòsits de les circumstàncies excepcionals
contemplades com a 100% de les retribucions.
Els paràmetres més rellevants de la proposta son:
Punt 2- Obligació de la comunicació de la incidència o absència al Cap d’unitat o Comandament del seu centre
de treball amb una hora mínima d’antelació a l’inici de la seva jornada de treball planificada.
Dins dels punts 3 i 4 es regula les comunicacions de les incapacitats temporals i de les produïdes per
circumstàncies excepcionals, terminis de presentació de baixes i altes i tipus de justificacions per cada
circumstància excepcional, malauradament tornem a estar en mans dels gestors de personal ( Administració )
per avaluar si el justificant és correcte o no facultant-lo a exigir-te informació mèdica complementària.
Es podrà justificar l’absència per motius de salut de un dia de durada punt 5, amb document acreditatiu
d’atenció mèdica o amb el lliurament del document DAD80 de declaració responsable, amb aquesta mesura
desapareix l’antiga i conflictiva justificació d’indisposició. Aquesta justificació et donarà dret a l’imputació al
PGH però esta limitada a un cop al mes, tenint consideració d’hores recuperables les successives en el termini
d’un mes natural.
Les justificacions per assistència a consulta punt 6, donen dret a imputació del temps indispensable amb
l’inclusió al justificant, de l’hora d’arribada i sortida del centre on has estat assistit.
Regulació en cas d’accident laboral, el personal d’administració de cada destinació haurà de facilitar un volant
per poder anar a l’Asepeyo i en el cas de trobar-se fora d’horari administratiu ens han dit que s’ha pactat amb
asepeyo que es donarà l’atenció deguda sense el volant.
Finalment, com no pot ser d’altra manera, es regularan les responsabilitats disciplinàries en el cas
d’incompliment de terminis en el lliurament dels partes de baixa i alta mèdica.
El segon punt de l’ordre del dia era la convocatòria de provisió pel sistema de lliure designació que es
publicarà properament, lamentem que la DGP hagi de recórrer a la lliure designació per legitimar llocs de
treball que no tenen res a veure amb càrrecs d’especial responsabilitat tal i com preveu el decret de provisió de
llocs de treball en el seu article 12, i sincerament el que farà aquesta convocatòria és rentar la cara a l’excés de
provisionalitat que estem patint any rere any amb un sistema d’adjudicació de places mancat de garant
d’estabilitat. La oferta l’ha xifren en 1110 places per lliure designació a diferents especialitzacions com
Anàlisi, TEDAX, Informació, GEI, Investigació avançada, DAI, Mitjans Tècnics, BRIMO, Protecció Especial,
Seguiments i Vigilàncies, Suport Tècnic Bàsic i Trànsit, podeu consultar la graella al final d’aquest comunicat.
En el torn obert de paraules hem demanat informació vers obertures d’expedients per la NO renovació del BTP
i el Subdirector manifesta que no té constància de cap expedient disciplinari per aquest motiu, ho consultarà.
Hem demanat previsió de lliurament del casc de motorista a trànsit ja que s’estaven retirant un gran nombre de
cascs caducats i no els podien reposar per inexistència de stock, ens responen que recentment s’ha disposat
partida econòmica al respecte.
Divendres dia 31 de maig, hi haurà Consell de Policia... estigueu atents.
Jordi Costa Ruiz
Secretari General del CAT
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