Comunicat sobre el Consell de la Policia del dia 14 de novembre de 2017
La sessió de Consell de Policia d’ahir, malgrat considerar-la ordinària, cal remarcar-ne el seu caràcter
EXCEPCIONAL. De fet els punts de l’ordre del dia a tractar eren la informació sobre la situació actual del
CME amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
La reunió es va iniciar amb la presentació del Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior, el senyor
Joan Puigserver, que va comunicar que havia estat designat per realitzar les funcions del Conseller
d’Interior, del Secretari General del Departament d’Interior i les del Director general de la Policia del
Departament d’Interior. Va decidir que la convocatòria del Consell de la Policia es portés a terme com a
manifestació de què precisament aquesta assumpció de competències el que pretén és tornar a la normalitat
el funcionament de l’Administració en general i del Cos de Mossos d’Esquadra en particular.
El senyor Puigserver manifesta que la interpretació que s’està fent de l’article 155 de la Constitució
Espanyola només vol garantir una gestió ordinària dels assumptes públics, ell només es farà càrrec de la
gestió administrativa del Cos. Confia plenament en la gestió de la part operativa del Cos de Mossos
d’Esquadra, que recau ara en el Comissari Ferran López (per aquests motiu es farà un encàrrec de funcions,
igual que de la resta de comandaments que arran d’aquest canvi també modifiquen els seu càrrecs).
Remarca que seguim treballant amb normalitat en totes i cada una de les competències que estàvem
assumint, no patim cap limitació en aquest sentit.
Amb l’assumpció de la gestió administrativa ordinària es vol garantir que res quedi aturat, ni el pagament de
dietes, ni de les hores extraordinàries, ni els concursos i promocions (ens asseguren que el procés de la
nova promoció de Mossos d’Esquadra segueix el calendari previst), etc. De fet, estan fent esforços per
retornar a la normalitat les relacions amb la Fiscalia i que d’aquesta manera puguin seguir realitzant formació
a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Pels temes que afecten a les nostres condicions de treball ens comenten que els han derivat a una reunió de
treball que es durà a terme la tarda del dia 21 de novembre d’enguany. En aquesta reunió pretenen parlar de
les compensacions pel dispositiu Àgora, del reforç POEA de Brimo i Arro del 4 de setembre al 15 d’octubre,
de les vacances de l’any policial 2018-19, de la participació a les eleccions del 21 de desembre, del Pla de
Carrera Professional, de la justificació d’absències en el torn de nit per motius de salut, dels Assumptes
Personals, dels vals de roba i de la modificació de la quantificació en hores per quilometratge. Quasi res!!!
SPC ha proposat fer una votació per instar a l’Administració que en el termini de 6 mesos s’acordi el retorn
de tots aquells drets que s’han perdut arran de la crisi econòmica des del 2012: FAS, la segona activitat, el
pagament íntegre de les baixes mèdiques, el pla de carrera professional, la part que falta de l’equiparació
salarial amb bombers, els dies d’assumptes propis perduts, el complement de productivitat, els
endarreriments econòmics, i l’aplicació del Q5 a tots els serveis de 24h. Ens hem adherit a la petició, però no
han acceptat votar-ho. Porti qui porti el Consell de la Policia, millorar les nostres condicions laborals, segueix
sent un tema de voluntats que no trobem.
S’ha demanat què hi ha de cert en la notícia que hi ha 3250 mossos que estan sent investigats per l’actuació
del dia 1 d’octubre, el senyor Puigserver s’ha compromès a preguntar al titular del Ministerio del Interior i
donar-li la resposta a l’actual cap del Cos, també comenta que mantindrà el Cos informat de tot allò que ens
afecta, reconeix que la situació actual implica tenir molta cura en aquest aspecte.
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