
 

                 
     

 

 
CONSELL DE LA POLICIA 13/09/2021 

Ahir vam celebrar la continuació, de la continuació, de la sessió de Consell de la Policia iniciat el mes de juliol i que 
continuarem el dia 20 de setembre, destaquem: 

 
1- Informació sobre infraestructures: En aquest punt ens han informat de la construcció de tres comissaries 

noves, a Torredembarra i a la Jonquera (aquest any) i a Mollerussa (finals del 2022), també de la renovació de 
l’edifici de Base (del 2023 al 2025). Ens han fet saber que pensen millorar altres comissaries, arreglar càmeres 
i altres actuacions relacionades amb l’estalvi energètic, pensen renovar i dotar de cortines llocs on o no n’hi ha, 
o estan malmeses, el mateix faran amb els armariets dels vestidors. Hem aprofitat per preguntar si part 
d’aquests diners serviran per arreglar les instal·lacions del CME al CP de la Roca del Vallès, o de qualsevol CP 
dels antics, però no s’esperaven la pregunta i no ens han donat resposta, seguirem insistint!!!  

 
2- Model, material i horaris relacionats amb l’ordre públic: Hem obert de nou el debat del model d’ordre 

públic, cap sindicat es nega a la seva revisió, tots demanem que també revisin tot allò que no s’ha fet i es va 
acordar l’any 2013. La realitat és que aquest debat sembla tant públic, mediatitzat i polititzat, que no ens ajuda 
gens policialment parlant. El representant de l’escala executiva ha comentat que no prospera cap expedient 
obert per incompliment de la normativa que regula les concentracions i manifestacions, per tan, no se 
sancionen als organitzadors de manifestacions i concentracions en les que finalment es produeixen altercats, 
danys i lesions. Tot plegat no ajuda gaire a la tasca de manteniment de l’ordre públic de la BRIMO i les ARRO. 

 
Ens han informat de les millores que busquen en les noves compres de material, i com distribuir aquest en els 
vehicles. És complicat poder tenir un vehicle operatiu amb prou espai per encabir-hi el material necessari. 
Segueixen buscant espais on poder realitzar la formació en ordre públic, i hem demanat una vegada més que 
racionalitzin els horaris, no pot ser que en dates clau (11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de maig...) es tregui la 
planificació a última hora. 

 
3- Eines policials:  

 
- Tàsser, no pensen ampliar la dotació d’aquestes, però sí que milloraran la celeritat en fer la formació per 
 tal que els nous caps de torn les puguin utilitzar des del primer dia. 
- Càmeres unipersonals, tampoc han decidit encara què han de fer amb la possibilitat d’adquirir aquest 
 equipament, malgrat que tots coincidim en què és una eina clau per la nostra seguretat jurídica. 
- Les pràctiques de tir milloraran, han adquirit  3 simuladors que han de servir per optimitzar-les. 

 
4- Règim disciplinari: Un Consell de la  Policia més en el que es torna a comentar que cal un nou decret, amb 

actualització de les faltes i garanties jurídiques, reclamem que no facin complir la sanció fins que aquesta sigui 
ferma en via judicial ... de moment seguirem igual. 

 
5- Defensa jurídica: Ens hem queixat de la poca confiança que tenim amb els advocats de la Generalitat i del 

Departament, la sensació és que no es treballa per defensar als mossos, treballen per interessos polítics. 
Aquest debat s’ha obert pel recurs que ha presentat la Generalitat per rebaixar la condemna d’un manifestant 
que havia agredit a un mosso.  

 
6- Indemnitzacions: Han presentat una nova instrucció per agilitzar el cobrament dels imports generats per patir 

danys i lesions en què el condemnat es declari insolvent, farem esmenes i propostes per millorar-la. També 
hem aprofitat per parlar de l’assegurança contractada amb Vida Caixa, modifica a la baixa alguns imports de 
l’anterior, però segons la cap de personal segueix els paràmetres pactats. Aquesta pòlissa genera molts 
dubtes, hem demanat que els aclareixin i li donin publicitat per la Intranet del CME. 

 
El dia 20 farem una nova sessió, ens queden 5 punts, esperem acabar amb l’ordre del dia. 
 
 
SALUT!!  


