
 

CONSELL DE LA POLICIA 20/09/2021 
 

Última jornada de la sessió de Consell de la Policia més llarga de la història (4 dies diferents, 14 hores en total), 
després de la prèvia dels problemes d’ordre públic derivats de l’oci nocturn (teniu un comunicat específic) s’han 
tractat els següents temes: 

 

1- Tancament dels sectors de Trànsit: Tots els sindicats hem coincidit en considerar que cal replantejar-
se la decisió de tancar sectors de trànsit, que actualment la regressió que estan patint es viu d’una 
manera molt negativa, tant pels agents que hi resten, com pels ciutadans del territori afectat. La 
representant del CAT al Consell està destinada a aquesta especialitat i ha pogut expressar en primera 
persona que la vigilància preventiva aleatòria ja no existeix i que l’abandonament de la xarxa viaria del 
litoral català en ple estiu ha implicat un temps de resposta a les incidències molt superior al d’altres 
èpoques. El Director General ens ha fet saber que ara ens trobem en un moment diferent al que va 
generar la decisió i que la revisaran. 

 

2- Imatge corporativa: Un decret més del segle passat (1997), elaborat (ja en aquell moment) amb una 
mentalitat conservadora i sexista. Actualment la normativa reguladora dels processos selectius per 
entrar al CME permet tatuatges visibles, fet que contradiu el decret de 1997. És urgent unificar criteris 
i regular aquests aspectes amb una mentalitat més actualitzada i oberta. El Director General ha 
manifestat la seva voluntat d’evitar obertures d’expedients per incompliments d’aquest decret d’imatge, 
però li hem fet saber que no tot és evitar expedients, cal avisar als caps policials de tot el territori per 
evitar tractes diferents i discriminatoris, o pressions innecessàries per temes d’imatge. Esperem que el 
nou decret no es faci esperar gaire. 

 

3- Protocol per citacions judicials: Moltes són les incidències que provoquen consultes i situacions no 
volgudes pels agents citats a declarar en judicis, algunes estan ben resoltes, altres no. Per exemple, 
tenim resolt el tema de les assistències en judicis estant de vacances, perquè s’allarga un dia, però no 
ho tenim resolt si la persona que ha de declarar marxa lluny (en aquest cas demanen comprovants de 
bitllets, sovint el servei d’Administració no vol fer d’intermediaris i cal negociar amb el jutjat...), tampoc 
està resolt el conflicte amb permisos inajornables (maternitats, paternitats, malalties de familiars...), i 
finalment hi ha el cas de patir un accident mentre et desplaces a la seu judicial o allà on hagis de 
realitzar la declaració, en aquest cas hi ha jurisprudència que diu que estant de baixa mèdica no pot 
ser considerat mai accident laboral... Per tot plegat, demanem elaborar un document amb els criteris 
que s’aplicaran per cada cas concret. En el mateix document s’hauria de tractar també les declaracions 
a la DAI, en quins casos estàs obligat a anar-hi i en quins no. 

 

4- Prevenció del suïcidi/salut mental: Aquest és un tema que ha de tractar la Comissió de Seguretat i 
salut laboral, de fet ja es va realitzar un estudi per part d’un grup de treball, però caldria posar-lo al dia. 
La realitat és que al CME no es treballa, de manera general, per la prevenció d’una bona salut mental, 
i massa sovint les persones amb càrrecs de responsabilitat en l’organització desconfien de les baixes 
mèdiques relacionades amb la salut mental, pressionen als afectats per tal que agafin l’alta, els 
desacrediten i discriminen..., fins hi tot tenim casos en què han oberts expedients disciplinaris a 
persones en tractament. Per tant, és evident que toca millorar l’empatia i la sensibilització de les 
persones que integren l’equip directiu del CME per tal de poder fer una bona diagnosi de les persones 
que poden estar patint algun tipus de trastorn mental, per poder enfocar la malaltia amb respecte i 
buscant el guariment de l’afectat, no la seva exclusió. 

 

Esperem que al pròxim Consell de la Policia ens concretin la data en què el CME es podrà acollir a la jubilació 
anticipada pactada, recordem que ja estem gairebé a l’últim trimestre de l’any i s’ha de fer efectiva durant 
aquest 2021, però de moment el Conseller ha parlat d’aquest tema amb el Ministro del Interior, que no és el 
competent en la matèria.   
 
SALUT!!  

http://www.elsindi.cat/wp/blog/2021/09/20/no-son-fets-aillats-ens-han-convertit-en-ninots-de-fira/

