
    

CONSELL DE LA POLICIA  -(10/10/14) 
 

Divendres 10 d’ octubre va tenir lloc la darrera Sessió 
Ordinària del Consell de la Policia. A continuació us 
exposem un resum dels temes tractats.  

Després de tractar, com sempre, diversos expedients disciplinaris, es van tractar els 

següents temes: 

1. L’Administració informa que té la intenció de modificar de l’article 20.2 de la Llei 10/1994. 

Caldrà veure en quins termes es realitzarà aquesta modificació, ja que afecta les 

condicions de les convocatòries d’accés, com el límit d’edat màxima. Alhora també 

presenten sense text, un article 64 bis afegit a l’esmentada llei per regular a la baixa les 

retribucions de les places de suport policial per ITP.  

2. L’administració informa de la situació de les convocatòries en curs i del cronograma 

dels processos selectius previstos per al 2015. El proper concurs general està previst 

que es publiqui a principis de setembre del 2015. 

3. Informació calendari ARRO METRO NORD: A partir del dia 15 d’octubre la base de 

l’ARRO RPMN establirà a les instal·lacions de l’ISPC de Mollet. 

4. INFORMACIÓ LLIURAMENT ARMILLES I GUANTS 

ANTITALL. L’Administració informa que les primeres 

armilles i guants es lliuraran a partir de la segona 

setmana de desembre 2014 i es començarà el lliurament 

per USC RPMB, USC RPMN, APEN i ASMET. A partir de 

febrer de 2015 se’n lliuraran 5.500 més a la resta d’USC, 

Àrea Central d’Investigació, Unitats d’Investigació, Escortes i 

ASMET. La resta es lliuraran al gener de 2016. Pel que fa 

als guants antitall, se’n lliuraran 8.750 la primera quinzena 

de desembre, la resta, fins a 12.005, es lliuraran durant la 

resta del 2015. 

5. En relació al pagament de les pagues extraordinàries del 2014 i 2015, l’Administració 

diu que no pot concretar res i que s’està a l’espera dels pressupostos de 2015 i que en 

relació a la devolució de la paga meritada l’any 2012, també informen que no hi ha 

pressupost per a poder fer aquesta devolució. 

6. Pel que fa al pagament de les dietes pendents de satisfer, l’Administració informa que 

fins ara s’han fet efectives les dietes corresponents a 2013 i fins a gener i febrer de 2014. 

A final d’any 2014 està previst que s’hagin fet efectives les dietes fins a setembre 2014, 

aquest inclòs. També està previst fer efectives totes aquelles dietes de períodes 

anteriors que per algun motiu no s’haguessin meritat. 



    

7. L’Administració no mostra cap voluntat política de crear la Mesa Sectorial de la 

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (tal i com tenen els cossos de Bombers i 

Funcionaris de Presons i altres col·lectius estatutaris) i per tant es continua amb el 

greuge amb l’aplicació al CME de les mesures generals previstes per a la funció pública 

en un col·lectiu amb unes funcions tant diferents de la resta de funcionaris i amb unes 

condicions laborals tant específiques com les nostres. El representant de Funció 

Pública present al Consell reconeix que en la mesa general de la Funció Pública 

ningú representa els interessos específics del cos de la PG-ME, però es neguen a 

reconèixer la conveniència de crear una mesa sectorial. 

8. Posem de manifest la manca de voluntat negociadora de l’Administració en relació al 

compliment de la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya sobre el sistema de 

distribució de torns de servei dels agents del CME, la qual insta a establir un sistema de 

distribució de torns de servei, amb l’objectiu d’evitar els canvis sobtats i les contínues 

modificacions que es produeixen en els torns i serveis. 

9. Diversos episodis de manca d’higiene a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de Les 

Corts, on diversos agents han resultat perjudicats a causa de picades d’insectes. El 

tractament realitzat per part de l’empresa no va ser l’adequat i demanem a 

l’Administració una supervisió més acurada en tot allò que fa especial referència a la 

salut laboral dels agents.  

La Directora de Serveis informa que s’han canviat tots els matalassos i s’han revistat tots 

els protocols per tal que no es torni a reproduir un episodi igual.  

També fem referència a les penoses condicions laborals en les que treballen els 

companys allà destinats i demanem el compliment de la Resolució 754/X del Parlament 

de Catalunya, que insta el Govern a continuar fent la diagnosi de l’estat de les 

comissaries, les àrees de detinguts i altres dependències del Cos de Mossos 

d’Esquadra, amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades, i establir una 

valoració econòmica de cada actuació i un calendari d’actuacions, amb el pressupost i el 

finançament corresponents.  

10. L’Administració es nega a aplicar el gaudiment dels 5 dies d’assumptes personals 

per dies i no per hores. Reiterem el que ja hem denunciat per escrit amb anterioritat, i és 

que les equivalències aplicades per la Subdirecció General de Recursos Humans (5 dies 

= 41h 40 minuts) no permeten els agents amb horari de torns gaudir d’aquests 5 dies 

que reconeix l’EBEP per a tots els funcionaris.  

L’Administració reconeix que se’ns han aplicat els mateixos criteris acordats a la mesa 

de la funció pública pels sindicats que NO ENS REPRESENTEN. El representant de 

Funció Pública reconeix que altres col·lectius que disposen de mesa pròpia han pactat 

altres equivalències d’acord amb les seves condicions de treball específiques.  

Així doncs, ALS AGENTS DEL CME SE’NS NEGA EL DRET A LA NEGOCIACIÓ 

COL.LECTIVA EN NEGAR-NOS EL DRET A CONSTITUÏR LA MESA SECTORIAL. 



    

11. Sobre la situació organitzativa i legal dels mossos el proper dia 9 de novembre, 

l’Administració informa que ara mateix no saben quina situació trobarem, però que en tot 

cas s’actuarà conforme a la legalitat. 

12. L’Administració accepta la creació d’una Comissió de treball per tal de revisar i 

modificar el règim disciplinari del CME, el qual considerem totalment desproporcionat. 

13. Es torna a posar de manifest les disfuncions amb la mútua ASEPEYO i el tracte 

degradant que reben en moltes ocasions els agents del CME. L’Administració 

continua mirant cap a un altre costat, deixant clar que no l’interessa el menys mínim la 

salut dels seus treballadors, i demana informació casos concrets i contrastats. De 

moment, som els sindicats els qui gestionem totes les altes indegudes i totes les 

denúncies per una atenció incorrecta, ja que l’administració no fa res al respecte. 

14. L’Administració informa que han iniciat les gestions per tal de poder tenir una 

assegurança de responsabilitat civil pel pagament a tercers per actuacions del 

CME, tal i com ha fet el Ministerio del Interior amb el CNP i GC. 

15. Demanem que el còmput del quilometratge tingui com a referència els quilòmetres 

de les vies que no inclouen peatges, ja que l’Administració no abona aquests peatges. 

Ho valoraran. 

16. Avançament de l’edat de jubilació dels agents del CME. L’Administració informa que 

el finançament de les cotitzacions que suposa aquesta mesura és el que paralitza ara 

mateix el procés. 

17. Previsió de lliurament de nous vehicles mampara: fins a principis de novembre hi ha 

previst que es lliurin 98 vehicles distribuïts en diferents comissaries. També hi ha 

prevista l’entrega de 394 vehicles més durant els mesos de març-abril de 2015. A finals 

de 2015 està previst que hi hagi 770 nous vehicles. 

18. L’Administració informa que a les zones fredes del territori hi ha previst el lliurament 

de mitjons tèrmics, tapaboques, samarretes tèrmiques i botes. Demanem el 

compliment de la Resolució 466/X del Parlament de Catalunya, en la s’insta el Govern “a 

garantir que els anys 2013 i 2014 els agents que desenvolupin les tasques policials a tot 

el territori disposin de les peces d’uniformitat específiques i necessàries per a exercir 

llurs funcions.” Tot i que l’entrega d’aquest material és més del que tenim ara, 

considerem que és del tot insuficient i que cal dotar d’una uniformitat específica a tots els 

agents destinats a les zones fredes del territori. 

19. Vals de roba de paisà 2012 i 2013: l’Administració no pot precisar el lliurament 

d’aquests vals. Hem demanat altre cop que els diners que han de percebre els agents, 

els siguin lliurats en metàl·lic i així no haurem de passar per les dilacions que provoquen 

el diversos  concursos realitzats. 



    

20. Demanem que s’habilitin espais on es puguin emmagatzemar les substàncies 

estupefaents comissades. Es proposa que a Egara, on hi ha força lloc a l’aire lliure, 

s’habiliti un lloc. 

21. L’Administració informa que ara mateix el sistema informàtic no permet consultar el 

recompte mensual d’hores a través de l’ATRI, tal i com hem demanat. Tampoc 

informen de la possibilitat de que es pugui fer. 

22. TASER. Tal i com ja va informar el Cap del Cos en l’anterior Consell de la Policia a 

petició dels sindicats, la Prefectura està valorant diversa informació al respecte, però no 

han pres cap decisió al respecte. 

 
Barcelona, a 13 d’ octubre de 2014 
 
SPC      SME-CCOO     CAT 


