CONSELL DE LA POLICIA 09/12/2021
Ahir vam tenir la primera jornada del Consell de la Policia corresponent al mes de desembre i que continuarà al
mes de gener, passades les festes de Nadal, una jornada en la que vam comptar amb la presència del Molt
Honorable President de la Generalitat Pere Aragonès.
S’han tractat els següents temes:
1- Crisi provocada per la manca d’autoritat i el poc recolzament que els policies de Catalunya sentim
per part dels nostres governants: Aquest tema va ser el que vam poder expressar i defensar davant del
President de Catalunya, se li va fer saber per part de tots els sindicats que ens cal que el Govern de
Catalunya sigui PROACTIU i RÀPID en la condemna de les accions violentes que patim en protestes
o en trobades de lleure, alhora que cal que jurídicament la Generalitat assumeixi de manera
contundent la nostra defensa (i no veiem cap inconvenient en rebre aquesta defensa per part dels
lletrats del Departament d’Interior, molt més experts en la tasca policial que els de la Generalitat, que
tenen tasques més generalitzades i diverses). Va rebre les nostres queixes sobre la politització del CME,
sobre la manca de concreció de molts dels aspectes que ja s’haurien d’haver concretat després de l’última
revisió del model d’ordre públic, sobre la manca d’efectius i material, sobre les rebaixes en les imputacions
per agressions patides... ens va respondre amb empatia, ens reconeix la tasca feta en moments tant
difícils, ens va fer saber que tenim el total suport del Govern, que hem de mirar les crítiques i les
revisions com una oportunitat de millora, que volen una policia de proximitat, democràtica i europea, que la
força sempre s’exerceixi sota els principis d’idoneïtat i proporcionalitat. Cap sindicat del CME s’oposa a
revisar models, a millorar procediments, a canviar protocols, tots volem el mateix: reconeixement,
seguretat jurídica, criminalització de la violència i persecució dels violents, més personal i millorar
el material i les eines policials.
2- Tractament d’un expedient disciplinari per una falta molt greu: Aquest expedient ha estat esperant la
resolució penal ferma, i durant aquesta instrucció han mantingut suspès sense feina i sou al afectat durant
5 anys i dos mesos amb una mesura cautelar. El CAT ha preguntat si aquest company s’havia declarat
culpable dels fets, el cap de la DAI ho desconeixia, fet que ens sembla del tot negligent i ens fa sospitar
que no va ser així. Si no s’havia declarat culpable, tenir una persona en mesura cautelar de suspensió
de feina i sou durant més de 5 anys va en contra del principi de presumpció d’innocència que tenen
tots els ciutadans, categoria que també inclou als policies. Un cop més ens cal denunciar l’abús de
poder i la conculcació de drets que la Divisió d’Afers Interns té com a marca distintiva, no ens
cansarem de repetir-ho, de denunciar-ho i de reclamar un nou decret de Regim Disciplinari que
respecti i faci respectar tots els principis del Dret que també tenim com a policies i persones!!!

3- FAS i complement de productivitat: El FAS segueix suspès i no sembla que tinguin cap intenció de
recuperar-lo. El complement de productivitat es recupera el 50% del 2021, però no es pagarà fins al 2022
en que es recupera el 100%, per tant, el fas del 2022 serà del 150%. En aquest punt hem tornat a criticar
la manca de participació dels sindicats de mossos a la Mesa de Funció Pública, malgrat els mossos ser un
16% dels funcionaris de la Generalitat, tant per cent que pujarà amb el nou sostre de 22000 efectius. Cal
buscar una via per solucionar aquest greuge.
4- També ens han fet cinc cèntims dels pressupostos presentats i les millores que preveuen, però
encara no estan aprovats. I ens han presentat el cronograma, l’esperat concurs general el marquen
del gener al maig del 2022!!!

SALUT I BONES FESTES DE NADAL !!!

