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CONSELL DE POLICIA 30 DE GENER  
 

 

El divendres 30 de gener de 2015 s'ha celebrat 
sessió ordinària del Consell de Policia i s'han 
tractat els següents temes d'importància com, per 
exemple, la signatura unilateral del nou acord 
sobre condicions de treball del CME per part del 
SAP-UGT, AFITCME i SICME. 

 
NOU CODI D’ ÈTICA. 
L'Administració ens fa una breu presentació del nou codi d'ètica. Segons aquesta exposició el codi 

d'ètica nomes pretén aportar principis i valors als agents. El 24 de febrer està previst que aquest 
codi d'ètica sigui aprovat pel Govern de la Generalitat. 

 
NOVA PROMOCIÓ DE MOSSOS PEL 2015. 

En aquests moments ens trobem en fase parlamentària d'aprovació dels pressupostos. La previsió 
és que el dia 16 de febrer ja es tingui el pressupost. Aquest pressupost obre la porta a una 
possible nova promoció de mossos tot i que encara està per confirmar. En tot cas, en aquests 

moments la màxima prioritat per dur a terme una nova promoció la tenen els bombers degut a 
l'elevat nombre de baixes que han tingut com a conseqüència de les jubilacions. 

 
CONCURSOS DE PROMOCIÓ 2015. 

Hi ha voluntat de tirar endavant aquest 2015 concursos de promoció de totes les categories. Falta 
determinar quantitat d'efectius i calendari. 
 

ACORD SOBRE CONDICIONS DE TREBALL DEL CME. 
Pel que fa a l'Acord sobre condicions de treball del personal funcionari del cos de Mossos 

d'Esquadra, l'Administració ens comunica davant la sorpresa de tots els presents, que el 
dia abans del Consell (i de manera clandestina ja que cap de la resta d’organitzacions 
varem ser informats de la signatura), el SAP-UGT ja va signar la perpetuïtat de l’acord 

de la vergonya juntament amb AFITCME i SICME - aquests últims a darrera hora  després 
de tancar un text dins l’acord per determinar aspectes de condicions de segona activitat per les 

seves escales -. Hem demanat en relació a la creació de la Comissió de treball sobre segona 
activitat de les escales executiva i superior al CME que ENS SUMEM a aquest grup de treball per 

donar representació a les nostres afiliacions. L’acord s'aplicarà  a data 1 de febrer de 2015 i 
en sentirem a parlar. 
 

QUADRANT HORARI TRÀNSIT PONENT. 
Demanem que es retiri el quadrant que s’ ha aplicat als companys que NO poden fer nits a Trànsit 

Ponent. 
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DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA 2012 

L'Administració ens informa que a la nòmina de març se'ns retornarà la part no cobrada de la 
paga meritada de 2012. Això equival a un 24'04% d'una paga extraordinària que és el que en 

aquell moment es va deixar de percebre. 
 
LLIURAMENT D’ ARMILLES. 

Ens informen que ja han estat lliurades 1600 armilles interiors. Nosaltres demanem que es prioritzi 
lliurar les armilles primer als qui presten servei a carrer i després als qui ho fan dins d’edificis. 

Davant la nostra petició l'Administració diu que supervisarà les prioritats. En quant al lliurament 
dels guants anti-tall, es lliuraran un total de 8750 guants dels quals 8347 seran assignats a agents 
i la resta estaran en stock per possibles canvis que s'hagin de fer. 

 
Per altra banda hem tornat a reiterar la demanda de les armilles als efectius 

motoristes de trànsit per motius obvis (a les motos no hi ha armilla), tan la prefectura 
com el Departament ens responen que el lliurament de les armilles a trànsit ja està 

determinada per al 2016 i que no es canviarà, així que companys de trànsit aquesta és 
la consideració que ens té la Prefectura, la DGP i el Departament.     
 

 
NOUS CASCS DE TRÀNSIT. 

Els nous cascs de Trànsit tenen previsió d’arribada en dues partides, una a finals de febrer i l’altre 
al mes d’abril, sense determinar quanties de les partides, hem alertat que les revisions dels 

cascs antics (ITV extraordinàries fomentades per la DGP) caduquen el mes de febrer i 
que al mes de març hi ha la volta ciclista a Catalunya i que esperàvem que cap agent 
que cobreixi la Volta anés amb el casc caducat, la resposta ha estat que les caducitats de 

les revisions eren al febrer i l’abril, cal que tothom estigui alerta de quan li caduca l’itv del seu 
casc per prendre les mesures personals de seguretat adients al servei. 

 
CANVI DE NORMATIVA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ DE TIR. 

Proposem a l'Administració que canviï la normativa en matèria de formació pel que fa a les 

pràctiques de tir, incorporant un afegit que digui que no és pot convocar a pràctica de tir 

després de set dies consecutius de treball, obligant d'aquesta manera a dos dies de 

descans. I és que després de set dies de treball consecutiu, entenem que la fatiga física i mental 

és més que evident i més si es te en compte que d'aquests set dies consecutius de treball, 

precisament els dos últims de la sèrie en la majoria de casos son en jornades llargues de 12 

hores. Aquest fet encara s'agreuja més quan aquests set dies treballats han estat en torn de nit. 

Pel que fa a les pràctiques de tir també proposem que per la regió del Pirineu 

Occidental, als agents se'ls convoqui a pràctica de tir el primer dilluns de la setmana de nits 

evitant d'aquesta manera que hagin de desplaçar-se expressament cap allà en la seva setmana de 

festa. I també demanem per a aquells agents que presten servei a Pont de Suert i Vielha i que 

han de fer molts quilòmetres fins les galeries de tir de Tremp o La Seu d'Urgell que puguin fer les 
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seves pràctiques de tir en les seves setmanes de festa i en la galeria de tir que els quedi més 

pròxima al seu domicili. 

JUBILACIÓ ANTICIPADA.  

Ens van convocar el dia abans del Consell per tractar aquest tema. Vàrem informar, igual que en 

la reunió del dia anterior, que en data 13 de gener la Trisindical es va reunir amb el Secretari 

d’Estat per a la Seguretat Social, Sr. Tomás Burgos, el Director General d’Ordenació de la 

Seguretat Social, Sr. Rafael Barberá, i la Directora de Gabinet del Secretari d’Estat, la Sra. Pilar 

Madrid. Durant la reunió va quedar palès que el Departament d’Interior no ha aportat cap 

dada que permeti avançar en aquesta qüestió i es va reiterar la necessitat de recopilar totes 

les dades necessàries per a fer els estudis per aprovar l'avançament de l'edat de jubilació tal i com 

recull la normativa aprovada l’any 2011. L’Hble. Conseller va manifestar que considerava 

una deslleialtat cap el Govern, el fet que membres de la Trisindical es reunissin amb el 

Secretari d’Estat. Nosaltres considerem que qui està sent deslleial amb els mossos és la 

Conselleria d’Interior per no fer les accions necessàries per avançar edat jubilació com ja tenen 

altres policies, quan ja saben què han de fer. 

 
Barcelona, a 03 de FEBRER de 2015 






























