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CONSELL DE LA POLICIA 20/09/19 
 

Iniciarem el resum del Consell de la Policia pel Punt 4 dels 26 proposats ja que els punts 1,2,3 són 

aprovació de l’acta anterior i ED) 

 

→ Punt 4: Sobre la Previsió de la recuperació de les pagues extra de 2013 i 2014 ens manifesten el 

següent a percebre: 

 · Aquest Octubre es percebrà el 30% 

 · L’any 2020 el 60% 

 · L’any 2021 el 50% 

 · L’any 2022 el 50% 

 
→ Punt 5: En relació al deute de l’Estat a la Generalitat de Catalunya informen que des de la darrera 

reunió amb data 26/09/2018, no s’han aprovat els pressupostos reconeguts en 871mil.lions d’€. 

 

→ Punt 6: L’estat de les convocatòries d’accés, promoció i provisió actualment en tràmit són: 

 · Tedax – En curs a l’ISPC 

 · Ordre públic – En fase de pràctiques 

 · Guia caní – En curs a l’ISPC 

 

→ Punt 7: Estat de les actuacions relatives a les reclamacions sobre condicions laborals per part de les  

organitzacions representatives del CME. 

 
Després d’haver deixat i perdut 7 mesos de les eleccions sindicals de l’11 de Març de 2019 a l’espera de 

resolució judicial, el Conseller Buch posa com a data límit l’11 d’octubre per reprendre les negociacions 

aparcades des de les eleccions. 

La 3SINDICAL explica al Conseller Buch que amb la seva legislatura no reprendrem res sinó que més 

aviat INICIAREM, ja que amb ell no hem arribat a negociar RES. 

 

El Conseller Buch manifesta que qualsevol principi d’acord es posaria en coneixement de TOTES les 

agrupacions que es varen presentar a les eleccions, ja que es desconeix amb el recompte final de vots quin 

es són les organitzacions sindicals representatives del Consell de la Policia. 

La 3SINDICAL manifesta i reitera que MAI hem posat pals a les rodes a cap organització a ser partícips 

dels acords en tan que siguin en benefici del col.lectiu. Fet que NO poden admetre algun dels sindicats 

presents a la taula. 

 

Punts 8 i 9: Petició d’impugnació horària a totes les escales i categories i Petició de revisió dels nivells 

laborals i retributius. El Secretari General del Departament manifesta que no hi ha cap novetat al respecte 

i que per tant, res a dir. 
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Punt 10: Petició d’informació sobre els permisos denegats durant l’exercici policial 2017-18. 

 

La Cap de la Subdirecció de Recursos Humans informa que la resposta és la mateixa que quan varen 

preguntar-ho a l’anterior Consell de la Policia: no hi ha cap novetat. 

Manifesta que no es poden explotar dades d’unes dades inexistents. Els agents acorden els AP’s 

verbalment i no per l’Atri, és per aquest motiu que no poden donar dades d’AP’s denegats perquè a la 

base de dades NO consten. 

 

Punt 11: Petició d’una bossa de contingència econòmica per hores per la plantilla de seguretat ciutadana 

i  de les unitats on manquen efectius. 

 

Tot el que argumenten per tal de no entrar en el terreny econòmic és que la base d’aquesta petició recau 

en augmentar la plantilla dels efectius, i que això ja ho estan duent a terme amb les promocions que estan 

sortint cada any. 

 

Punt 12: Informació sobre el pagament d’indemnitzacions de 8€ per treballar 12h o més en cap de 

setmana. 

La Subdirectora de Recursos Humans manifesta que s’hauria d’haver cobrat al Maig però que va haver 

un problema tècnic, que espera que després de l’agost es pugui fer efectiva. La voluntat és de pagar cada 

4 mesos. 

 

Punt 13: Petició de reactivació de les reunions dels grups de treball de protecció de persones i béns. 

Informa que aniran fent les reunions poc a poc, ja hi ha convocada la propera reunió sobre GNP. 

 

Punt 14: Informació sobre la Instrucció de formació i d’indemnitzacions per raó del servei dels 

funcionaris del CME. 

 Reafirmen el cronograma publicat tot i que potser es demora alguna setmana. A l’octubre CO de trànsit 

i Protecció de persones i béns. Al novembre CO de caporal/sergent i sotsinspector. 

 

Punt 15 i 16: Enumeren les actuacions previstes en matèria d’infraestructures i en relació a la Fundació 

privada del CME verbalitzen que es troba el en mateix punt que el Consell de la Policia anterior, és a dir, 

cap novetat i no expressen res més. 

 

Punt 17: Informació sobre el procés per assignar nova destinació a les persones funcionàries afectades 

per la primera fase de reestructuració i concentració de les Sales de Comandament del CME. 

 

La Subdirectora de Recursos Humans segueix afirmant que les places atorgades als agents destinats a les 

SRC que es tanquen seran reubicats seguint dos criteris: continuar treballant en una sala o criteri de 

localitat propera. 

 

Punt 18: Informació sobre la unificació d’ ARRO i BRIMO. Desmenteixen aquests rumors, i afirmen que 

en tot cas el que s’està fent és dur a terme una millora en la coordinació operativa entre la BRIMO i l’ 

ARRO. 

 

Punt 19: Petició de canvi de dependència operativa del Grup Regional de motos (GUILLA). No admeten 

cap modificació al respecte. 

 

Punt 20: Informació sobre el tractament de la destinació a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona. 

Manifesten que entrarà en consideració l’estudi del mateix. 
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Punt 21: Petició de participació en la tramitació de les iniciatives legislatives. No aporten cap novetat al 

respecte. 

 

Punt 22: Informació sobre la nova uniformitat del CME. El Sr. Del Olmo ens informa que aquest procés 

es troba en FASE D’ESTUDI TÈCNIC, és a dir, que ni està pressupostat ni licitat. 

 

Punt 23: Informació sobre els incidents a Sabadell el cap de setmana del 7-8 de setembre. 

Sobre l’estat dels agents manifesten que han estat en continu seguiment, sobre l’actuació s’ha obert una 

IR per esclarir els fets. 

La 3SINDICAL recorda que farà 1 any es varen comprometre a retirar els cascos blancs d’ordre públic 

que es troben obsolets, caducats i malmesos. 

El Comissari en Cap manifesta que millor això que res. 

La 3SINDICAL continua reafirmant com sempre, que els agents d’USC NO es poden veure efectuant 

tasques d’ordre públic ja que careixen del material i formació pertinents. 

 

Punt 24: Informació sobre el dispositiu TOGA. Segueixen ordres del TSJ i s’han de dur a terme. 

 

Punt 25: Informació sobre el Pla estratègic “Barcelona ciutat segura”. Queda pendent d’estudi 

 

Punt 26: Competències en aigües territorials de Catalunya. No aporten cap dada significativa. 

 

 

 

 

TORN OBERT DE PARAULES: 

 

➔ La 3SINDICAL reclama el pagament de les eleccions d’abril i maig, i manifesten que en breu es faran 

efectius. 

 

➔ La 3SINDICAL sol.licita quan es donaran els vals de paisà i informen que els repartiran a l’octubre. 
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