
CA
T

REUNIÓ COMISSARIA GENERAL DE MOBILITAT, SAUC I ELS SINDICATS POLICIALS

30/01/2023 (2a part)

⇒ Estat de licitació dels cacs motoristes : Emplacen la resposta al grup de treball de material

⇒ Pantalons operatius i gorres lliurades a trànsit

Ens informen que aquesta uniformitat és la que substitueix l’operativa de camisa blava i gorra
de plat. No correspon a cap especialitat que ja tenen cadascú la seva concreta. Ara bé, no
poden confirmar si la gorra de beisbol substituirà la boina o no.

⇒ Deficiències en el material de trànsit

Manisfesten que són coneixedors de les mancances de material i per això ja ens informen que
han sol.licitat etilòmetres digitals i evidencials, càmeres (fins que es pugui habilitar la càmera
de les tablets), però no faciliten dates de lliurament.

⇒ Caporals com a caps de torn: compensacions

Desde la CGMO han elevat aquesta petició i estan pendents de rebre la confirmació per part de
la Subdirecció General.

Sol·licitem la mateixa compensació per aquells agents que realitzen tasques de
caporal/responsable de servei per manca de comandaments. Sino econòmicament que es
pugui gratificar amb compensació horària però defugen d’aquesta opció ja que el Decret
Horari no contempla aquesta mesura. Ho estudiaran però fem èmfasi que mentrestant
l’Administració es dilata en el temps i agents que realitzen aquestes tasques ho fan
desinteresadament i no ho trobem just.

⇒ Funcions dels Sergents Pentax

Ha estat un punt força discutit. Si bé és cert que l’especialitat de trànsit porta 25 anys sense
disposar d’aquest escrit/comunicat intern/instrucció considerem que aquesta resposta per
part del Cap de la Divisió no ha estat encertada. Tot i així, s’han exposat diversos punts de vista
de si és necessari o no aquesta pauta quan ja existeixen unes funcions genèriques com a
comandament i en són coneixedors.

Comprobaran si els Caps de Torn d’altres unitats del Cos tenen o no les seves funcions
característiques descrites com a tal i valoraran el fet d’elaborar o no aquesta petició.

⇨ Abans d’iniciar la reunió el Comissari Joan Portals ha volgut anunciar que davant
el nou decret d’estructura del Cos que s’està confeccionant, la COMISSARIA
GENERAL DE MOBILITAT NO desapareixerà, dependrà de la Comissaria General
Superior Territorial en l’àmbit de l’especialitat de trànsit. Sense poder especificar
més detalls, ha volgut agraïr a la part social la insistència perquè no desapareixés
la CGMO i, de fet, així serà.
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