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Reunió Consell de la Policia dia 08 de febrer de 2018 

 

Ahir es va celebrar el segon Consell de Policia presidit pel senyor Puigserver, malgrat 
l’excepcionalitat de la situació, no podem dir que el funcionament i el tarannà de la reunió fos 
gaire diferent al que ens tenen acostumats sense estar intervinguts (havien eliminat punts de 
l’ordre del dia proposats pels sindicats i ens van donar respostes a l’estil de: ho estudiarem, ho 
valorarem, ja us hem dit que no, no hi ha pressupost...) 

 

 
Punts tractats: 

 
- Convocatòries: 
 
En relació a la convocatòria d’accés al CME, se’ns informa que segueixen el procés selectiu. 
Aquesta convocatòria entraria al ISPC al setembre del 2018, seran funcionaris en pràctiques a 
mitjans del 2019. 
 
Sobre properes convocatòries, informen que tenen previst tres processos per: Ordre Públic -40 
mossos, 15 caporals i 9 sergents- , TEDAX -18 mossos, 6 caporal, 1 sergent -, i Guia Caní -7 
mossos, 1 caporal i 1 sergent – 
 
Estan valorant si serà possible treure places de Trànsit i Arro. 

La previsió pel Concurs General és treure'l el darrer trimestre d’aquest any. 

- Recuperació pagues extres: 
 
Segons es va acordar a la Mesa General de negociació del empleats públics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, es preveu que al llarg de l’any 2018 es recuperi un 10% de la 
paga extra del 2013 i que durant el primer trimestre ens abonin el 20% de la paga del 2012. 
Però això està per concretar amb la prorroga dels pressupostos. 
 
90% de la paga del 2013 i la paga extraordinària del 2014 resta calendarització sencera. No hi 
ha cap calendari previst malgrat existeix un grup de treball creat. Tampoc existeix pel FAS i la 
productivitat. 
 
- AP's per antiguitat guanyats per extensió de sentència: 
 
Els hi han imputat a 1272 agents, però saben que encara en queden, falten unes 800 
extensions que no han estat notificades pel jutjat, o estan en fase de reconeixement interna  
(passa per tres departaments: assessoria jurídica del Departament, assessoria   
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jurídica de la DGP i recursos humans de la DGP). Demanem que un cop imputats es 
disposi d’un any per gaudir-los, la cap de recursos humans prefereix tractar cada cas de 
manera individual per no dilatar en excés el procés de gaudiment (quan l’administració 
ho dilata fent passar la resolució per tres departaments abans no li dona efectivitat) 
 
- Pla de carrera per USC:  
 
Ens informen que el dia 21 de febrer ens tornen a convocar per parlar d’aquest tema. Si el 
projecte no ha canviat d’arrel, ens hi oposarem completament (aquest pla de carrera no és ni 
just, ni motivador; un cop més és una eina per fomentar el favoritisme, el “compadreo” i el 
“piloteig”, la base és el PGA) 
 
*En aquest punt s’ha obert un debat sobre les reunions informatives i molt poc participatives a 
les que ens tenen acostumats, la voluntat del CAT és poder negociar els temes i arribar a un 
consens, però dubtem que això passi mentre tinguin un sindicat com el SAP signant acords de 
mínims o fins i tot, en el que es perden drets (com en l’últim, que gràcies al SAP hem perdut 
la possibilitat d’indisposar-nos per declaració jurada, a canvi d’uns diners per nocturnitat i per 
jornades de 12 hores, que encara no ens donen) 
 
- Defenses extensibles: 
 
Amb l’última adquisició (3400 defenses), tothom ha de tenir una defensa assignada i 
entregada. 
 
- Vals de roba: 
 
L’administració ens informa que a finals del mes de febrer i principis de març es donaran els 
corresponents al 2016, un any més, de MACSON!. Manifestem el de sempre, cal un nou acord, 
que es compensi de manera econòmica i per un import actualitzat. Ens alerten de què hem 
d’establir prioritats i que els encantaria fer front a totes les despeses. Els diem que entenem el 
que diuen però que en cap cas la despesa suportada pels agents s’ha suspès ni ningú els diu 
que no surtin al carrer per estalviar la despesa. 
 
- Àgora: 
 
Han calculat que la organització només pot assumir que aquesta operació es cobreixi 
majoritàriament en hores extres (estem parlant de 3.8 milions d’euros), cal encabir-ho dins el 
pressupost d’aquest any. El comissari Quevedo manifesta que es podran beneficiar d’aquestes 
hores tant les USC com les UI de les ABP. 
 
*En aquest punt ens han confirmat que si el govern espanyol puja les retribucions dels 
funcionaris, ens serà d’aplicació, només caldrà un desenvolupament normatiu. 
 
- Cronos: 
 
Es comenta que hi va haver gent que va ser activada estant de festa, es planteja que els hi 
computin 30’ més en concepte de disponibilitat. L’administració no ho interpreta així. 
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- Telèfons mòbils: 
 
Han adquirit 1500 telèfons per USC sense contractar dades, ens queixem de que aquest fet 
provoca que molts agents segueixi utilitzant el particular per tasques policials, si seguin així, 
caldrà regular aquesta realitat per evitar la generalització i la “quasi” obligatorietat d’aquest 
ús. 
 
- Regularització de les guàrdies no presencials a l’escala intermèdia: 
 
Actualment hi ha regions que ho tenen regulat i altres que no, cal seure a negociar aquesta 
situació o, com a mínim, aplicar el previst per les guàrdies no presencials d’altres serveis. 
 
- Canvi d’horari a ponent: 
 
Ens informen que de moment ha quedat aquest canvi en suspens, la voluntat és parlar 
d’aquesta modificació. Esperem que sigui així, i que per a posteriors modificacions de les 
condicions de treball es tingui en compte els representants del col·lectiu (sorprèn que l’autor 
del intent de canvi d’horari fos un ex representant sindical, o no, tenint en compte el seu 
recent ascens en la categoria –d’Inspector a Intendent-) 
 
- Compilació estatutària del CME: 
  
El representant del SPC ha comentat que la policia autonòmica basca té una compilació de 
normes feta que els hi ha donat molta seguretat jurídica i facilitat de treball, proposen realitzar 
el mateix amb la normativa dispersa que tenim al CME, no una agrupació de documents, fer 
un esforç normatiu real. La cap de recursos humans manifesta no conèixer aquest model, es 
compromet a estudiar-ho. 
 
- Jubilació anticipada: 
 
El president manifesta que aquest és un tema complex, que pel que ha pogut veure ha de 
passar per moltes instàncies i informes (una escala burocràtica complicada d’entendre i de 
realitzar) i que actualment sembla trobar-se en mans del Ministeri de Treball. Li responem que 
no ho miri així, que la realitat és que és un tema de voluntat política, si aquesta hi és, l’escala 
burocràtica es puja sense problemes i els informes flueixen (de fet, ha passat en el marc de 
les policies locals) 
 
- Aclariments sobre les indemnitzacions per danys patits en intervencions policials: 
 
L’administració només es fa càrrec subsidiàriament per insolvència de l’autor pel que fa al 
import de les seqüeles i els danys materials. No es fa càrrec dels imports per dies impeditius, 
no impeditius i els danys morals. 


