
    
  

CONSELL DE POLICIA 07/03/2013: 

    DIUEN QUE ELS MOSS@S COBREM MASSA ! 

Dijous  07/03/02013 es va celebrar la sessió del 

Consell de Policia que mai ha estat 

desconvocada per l’administració, i es va 

informar dels següents temes : 

EXPEDIENTS DISPCIPLINARIS. 

S’informa de cinc expedients molt greus, tots amb una amplia analogia, presentant per part 

dels sindicats les diferents esmenes. 

PACTE DE COMPACTACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR CURA D’ UN 

FILL. 

S’informa del pacte sindical de la compactació. L’ Administració ignora la petició de 

nul·litat i posterior nova negociació de l’acord per part de SPC, SME-CCOO i CAT , per 

no haver estat negociat amb cap del sindicats referits i per la imposició de mantenir la mesura 

de reducció amb pèrdua retributiva a diferència de la resta de funció pública i per tant 

assumint una penalització només per mossos ja que, per exemple, a presons compacten 

jornada fins als 6 anys i al CME només fils als 3. (SAP-UGT en silenci). 

CONCURS GENERAL 2011. 

S’informa del proper Concurs General. La informació no va més enllà del que ha estat 

publicat a intranet. Hem denunciat la manca d’exposició de places de segona activitat i hem 

peticionat l’informe de la comissió tècnica per exercir el control vers les places ofertades i les 

contemplades en la nova RLT. La seva publicació l’ha datat per al dia 11/03/2013.  

ESPOLI DE LA PAGA EXTRA 2013. 

S’informa de l’afectació de l’Acord de Govern de 26 de febrer. Ens comuniquen el que ja 

coneixem: ens roben una altra paga en dos terminis, la meitat al juny i la meitat al 

desembre. Alhora exposen que les baixes amb intervenció quirúrgica o per motius 

oncològics seran retribuïdes i restituïdes aquelles que ja s’han produït possibilitant així 

el caràcter retroactiu de la norma. Expressem el nostre desacord en la sistèmica  utilització 

de la retribució del funcionariat per tapar totes les males gestions del diner públic que han 

efectuat els nostres polítics i banquers. (SAP-UGT, novament, en silenci) 

 

 



    
  

RENOVACIÓ DEL BTP. 

L’ SME-CCOO, CAT i SPC, en relació a la renovació del BTP, demanem la nul·litat de 

l’instrucció 04/2013 multi impugnada per la seva manifesta manca de fonamentació 

jurídica, ja que no existeix cap regulació ni norma superior que esmenti el deure 

professional  vers la renovació i pel seu alt to amenaçador d’inici d’expedients sancionadors 

innovant així fins i tot el més que dur Reglament disciplinari que patim. La resposta del 

Subdirector General de RRHH, Sr. Sans, (qui presumptament signa acords amb nocturnitat 

amb SAP-UGT) va ser d’hemeroteca, titllant d’obligació  de caràcter personalíssim la 

renovació de qualsevol autorització administrativa per conduir. El Sr. Sans no recorda 

que només resta obligat a renovar el carnet aquell que vol continuar conduint. (SAP-UGT 

encara es manté en silenci ). 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. 

Hem denunciat al Consell la reiterada problemàtica en l’operativa de treball del Comitè de 

Seguretat i Salut laboral, la inaplicació de polítiques preventives i mesures correctores 

per mitigar tots els riscos laborals que han estat informats en el si del Comitè, els hem 

informat de les denúncies que ens han obligat interposar davant la Inspecció de Treball  per la 

inactivitat del nostre Departament. (SAP-UGT: més silenci ) 

PROPOSEM MODIFICAR LA LLEI D’ INCOMPATIBILITATS. 

Hem exposat proposta d’obrir via per possibilitar negociació en CME vers les incompatibilitats. 

El Sr. Sans ha tornat a intervenir malauradament expressant-nos que les nostres 

nòmines son sensiblement superiors a moltes altres donant a entendre que no ens podem 

queixar. Evidentment davant d’aquesta provocació nosaltres li hem retret la immerescuda, poc 

justificada i elevada retribució que ell està percebent. (SAP-UGT muts)                                                                                                                                          

REFORÇOS D’ ESTIU.  

Ens informen que donada la reducció d’un 6’7% d’efectius d’USC arreu del territori i 

després de l’estudi de la càrrega de treball de les nostres patrulles exercit per la Comissaria 

Tècnica de Planificació mitjançant  l’ aplicatiu Fenix, es determina reduir la durada dels 

reforços a dos mesos, juliol i agost. S’efectua estudi de plantilla disponible i s’estableix la 

redistribució de 150 agents de la darrera  promoció amb el compromís –diuen- de mínim 

impacte alhora que se’ns informa de presència d’ARRO’s i BRIMO en el 60% de serveis 

que esdevinguin.  

PARC MÒBIL. 

S’informa del Parc Mòbil i del seu repartiment a les regions policials. La relació nombre de 

vehicles i nombre d’agents de servei per torn es difícil d’enquadrar, per tant es confirma la 

estrepitosa manca de vehicles al nostre Cos de Policia. (SAP-UGT continua somnolent). 

 



    
  

ACREDITACIÓ PEL PERMÍS DE MALALTIA GREU D’ UN FAMILIAR. 

S’informa del procediment d’acreditació documental per al permís per malaltia greu d’un 

familiar. Ens reconeixen que la norma no era prou explícita en l’apartat de la justificació i 

que aquesta quedava a criteri facultatiu de reflectir i determinar el procés de malaltia greu que 

resta patint el familiar. Des de la Capitania de la SG de RRHH entenen que no n’hi ha prou 

amb l’ingrés hospitalari per considerar la malaltia greu del familiar. Evidentment, 

nosaltres desconeixíem el fet que es pogués ingressar a l’hospital per gaudir d’un dia de lleure 

i xerinola.  (SAP-UGT, “ni mu”) 

TORN OBERT DE PARAULES. 

- DENUNCIEM LA MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA 

Denunciem la no inclusió a l’ordre del dia d’un dels punts demanats i l’exposem, denunciant el 

marc de relacions laborals manifestament inoperatiu que ens ha imposat la Direcció General 

de la Policia amb una total mancança de voluntat negociadora i amb un bagatge de dos 

anys de retallades contínues i sense cap acord.  

- DEMANEM CONÈIXER ELS PRESSUPOSTOS ENVERS EL CME. 

Demandem obrir diàleg per negociar l’excés de problemàtiques que no s’han volgut resoldre. 

També es demana que ens presentin els pressupostos que tindrà el Departament 

d´Interior envers el cos de CME, i si hauran més retallades en aquests pressupostos que 

afectin al nostre col·lectiu. No tenim cap resposta per part de l’ Administració ja que diuen 

encara no tenir tancats els pressupostos. 

OBSERVACIONS: 

SAP-UGT ha lliurat al Secretari General  del Departament un document que ningú més 

ha pogut veure i que intuïm que podria ser (o no) un ACORD UNILATERAL JA PACTAT, 

mitjançant el qual potser ells aconseguiran el retorn de tot l’espoli de nòmines que ha patit la 

funció pública però sense saber a quin preu ho haurem de pagar. 

Finalment hem demanat que constés en acta el fet que la totalitat de consellers del SAP-

UGT van acceptar que es datés el proper Consell més enllà dels dos mesos que regula 

el propi Reglament del Consell (tal i com queda reflectit en l’acta del passat Consell, la qual 

s’ha ratificat per tots els assistents a l’inici  d’aquesta sessió).  

  

CAT-ME    SME-CCOO     SPC 

 

 

Catalunya, 08 de març de 2013 

 


