
  
      

 

 

Reunió Consell de la Policia dia 17 de gener de 2019 

Ahir (17 de gener de 2019) es va celebrar un altre inoperant i vergonyós Consell de la 
Policia presidit pel Conseller Buch. La gestió d’aquest Conseller i del seu equip es 
caracteritza per demostrar prepotència, incompetència, nul·la capacitat 
negociadora, i, pel que sembla, la plena convicció de que els hi queden pocs dies i ja es 
trobaran el “marron”  els que vinguin després. L’estratègia d’ahir va consistir en no donar 
informació de tots aquells temes en què el govern ha estat interpel·lat parlamentàriament 
sobre aspectes relacionats amb el CME, argumentant que si havien estat interpel·lats 
parlamentàriament, era allà on havien de donar explicacions, així doncs, en 6 punts de 
l’ordre del dia proposats  per CAT i SPC, no ens van donar resposta: ni sobre el 
manteniment de les capacitats físiques dels agents, ni sobre la formació, ni sobre 
l'increment d'efectius a Barcelona –especialment a Ciutat Vella-, ni sobre la modificació i 
actualització del nostre règim disciplinari, ni sobre el vestuari i el material, ni tampoc sobre 
les polítiques de seguretat. 

 
Punts tractats: 

1- L’equiparació de sou amb bombers: El Conseller considera que no es van entendre 
bé les seves paraules, l’extracte de l’entrevista que li van fer a TV3 i en la que va 
manifestar que el sou no era un aspecte a equiparar (s’ha fet viral aquell moment en 
els dispositius mòbils dels agents del CME). Però la realitat és la que és, i que 
encara que ens apliquin l’últim tram d’equiparació acordat, seguirem estant 
per sota del que cobren els bombers. I ni el Conseller, ni el seu equip ens estant 
dient com pal·liaran aquesta diferència, ni ho saben, ni ho pretenen!!! 
  

2- Previsió de noves convocatòries:  Ens informen dels 520 agents que preveuen com 
a noves incorporacions (505 fent el curs, 15 exempts de fer-lo), de la nova 
convocatòria de 750 (es poden presentar instàncies fins el dia 8 de febrer). I de la 
previsió de noves convocatòries per aquest any, en principi per totes les categories, 
també de policia científica, investigació i places de facultatius i tècnics (especialistes en 
dret, enginyers de telecomunicacions i periodisme).  

 
En aquest punt s’ha reflexionat sobre el tema de les proves físiques, si realment són 
necessàries en aquests concursos (tant si són meritòries, com si són excloents) doncs 
provoquen una discriminació  a les dones embarassades que mai ha estat resolt de 
manera equitativa en el CME. Demanem que s’abordi tota aquesta problemàtica, en 
una comissió que estudi com fer del CME una policia més justa en la seva organització 
interna. 
 
 



  
  

 
 

3- Acords de les Meses Generals de Negociació : Ens han informat del retorn de les 
pagues extraordinàries pactat, aquest any ens retornaran el 40% de la paga del 2013 
(el 10% durant el primer trimestre), durant el 2020 pagaran el 60% restant de la paga 
del 2013. La paga del 2014 la retornaran el 2021 (un 50%) i el 2022 (l’altre 50%).  
 
Ens informen que a dita Mesa de la Funció Pública van pactar no recuperar el FAS, així 
dons l’haurem de seguir reclamant. 
 

4- Reclamacions sobre les condicions laborals: Tos segueix igual, estan esperant la 
resposta d’Economia (comissió de retribucions) que es va reunir ahir al vespre.  

 
5- Jornada i horari, permisos: Cap millora, ni tant sols ampliar el termini per gaudir els 

AP’s del 2018-19, actualment hi ha molts agents amb dificultat per poder realitzar 
aquests AP's per la manca de personal. No es mereixen els agents de policia que 
gestionen!!! 

 
6- Premi per vinculació: Reclamem que es posi al dia la quantia (actualment està molt 

per sota del preu de l’hora ordinària) i la possibilitat de gaudir del premi en dies de 
festa. 

 
7- Guàrdies i responsabilitats: Els hi recordem que hi ha persones que realitzen 

guàrdies o que assumeixen responsabilitats que estan per sobre del seu càrrec, tant un 
aspecte com l’altre no es troba clarament regulat i provoca reclamacions judicials 
constants. Segons ens informen, estan fent un estudi d’aquestes situacions. Són uns 
experts en realitzar estudis, però uns inútils a l’hora de trobar solucions. 

 
8- Vals de roba: Seguim reclamant el de sempre, és un mal sistema, cal revisar la 

quantia i buscar la manera de que es faci per ingrés. L’empresa que guanya els 
concursos ni té roba operativa, ni té oferta de roba per les dones. L’evidència del 
fracàs d’aquest sistema i que no si posi remei és una mostra més de la incompetència 
administrativa que demostra el nostre equip de gestors. 

 
9- Tancament de la sala de Manresa i la de Lleida: S’ha donat publicitat per tal que 

els agents afectats puguin concursar, però el tancament no es podrà realitzar fins que 
surti la nova promoció.  

 
10-  Problemàtica dels Guilla (grup regional de motos a RPMB): Es denuncia que  

tenen un parc mòbil a renovar, les motocicletes no disposen de dispositiu ABS. També 
es reclama que es revisi el nivell, fan tasques regionals.  

 
11-  Imatge Corporativa: Ens entreguen una nova instrucció, ens donen 15 dies per 

presentar esmenes, fent una primera lectura ràpida ens trobem amb molts 
conceptes indeterminats i que depenen molt de la concepció personal (la paraula 
“discret/a” surt sovint). 



  
  

 
 

12-  Els Mena: Seguim igual, però el Conseller es mostra interessat en estar ben informat. 
Recomanem a tothom que faci notes informatives sobre aquesta problemàtica, serviran 
per no poder dir que li falta informació, i per cobrir-se les esquenes en cas que es 
produeixi algun tipus de problema relacionat amb aqueta anomalia competencial que 
ens estan fent assumir. 

 
13-  ACD de Barcelona: Es comenta que buscaran un sistema de relleu i que estan 

estudiant el tema de l’administració de medicaments (el CME no hauria de realitzar 
aquesta tasca). Els hi recomanem que escoltin les propostes que tenen els efectius per 
tal de fer aquesta destinació més atractiva i menys feixuga. 

 
14-  Mesures de seguretat a les comissaries: Segueixen fent l’estudi, tenen clar que 

tornaran a instal·lar vidres blindats.  
 

15-  Dispositiu 21D: Comentem que no pot tornar a passar que un fet que es coneix amb 
tanta antel·lació provoqui una resposta tant tardana i precipitada sobre la planificació 
dels efectius. Un cop més la base ha donat una lliçó de professionalitat als nostres 
dirigents. 

 
16-  El Consell va finalitzar amb un debat sobre la necessitat d’apartar el Cos del debat 

polític, demanant una clara imparcialitat i que es vetlli per evitar l’ús de la paraula 
Mossos seguit de “per la independència” o “per la Constitució”. Cal ser pro actius per 
evitar situacions com les que s’han produït en la que uns suposats companys 
n’assenyalen uns altres per la seva manera de pensar.  

 
També es va demanar que el departament d’Interior vetlli per la igualtat de l’ús dels 
uniformes fora de l’àmbit laboral dels seus treballadors, recordant que mentre 
permeten que es manifestin bombers i forestals d’uniforme, sancionen a mossos per 
utilitzar peces obsolets i manipulades en les nostres reivindicacions laborals. 


