
 

 

 
CONSELL DE LA POLICIA 19/01/2022 

 

Avui hem reprès el Consell de la Policia iniciat el 9 de desembre, ha estat una sessió marcada per l’èxit de 
la posada en marxa de la jubilació anticipada i pels canvis en la direcció operativa al Cos. Tots els 
sindicats desitgem que el nou comissari en cap i el seu equip tinguin molts encerts. De moment les sensacions 
son bones, el comissari Estela ha finalitzat la reunió comunicant que “vol passar de tractar temes, a 
resoldre’ls” i que per això té la voluntat real i sincera de mantenir una interlocució permanent amb els 
sindicats!!! Celebrem escoltar aquestes paraules, i estem impacients per veure’n el resultat. 
 

Els principals temes tractats han estat: 
 

La jubilació anticipada: La cap de personal ens ha comunicat que faran una reunió clarificadora, per 
resoldre tots els dubtes que els primers tràmits estan generant.  
 

Altres aspectes del pacte del 2020 que s’han comentat:  
- Cal desencallar el projecte de Pla de Carrera per les Unitats de Seguretat Ciutadana.  
- Els sindicats no considerem que s’hagi produït l’equiparació total amb altres cossos del 

departament, hem comentat que la jornada laboral anual tant de bombers com dels agents rurals és 
menor que la de Mossos, i tampoc econòmicament estem igualats. Però ara aquest tema ha quedat en 
un segon pla. 

- Estan estudiant la manera de fer passar a l’escala Intermèdia del grup C al B. 
- També estan buscant una manera de poder compensar millor econòmicament les jornades de 12h 

(MOIN). 
 

Proposta d’acord relacionat amb la nocturnitat i els vals de roba: no ens podran dir res fins a finals de 
gener, tots els sindicats vam realitzar aportacions, ara cal fer un text definitiu i rebre el vist i plau econòmic. 
 

AP’s: segueixen estudiant si allarguen el període de gaudiment, anem molt tard!!!, perquè el període 
finalitza el 31 de gener i tots els sindicats coincidim en tenir persones afectades per denegacions reiterades. 
 

Parc mòbil: Al novembre de 2022 està previst que arribin 482 vehicles de rènting, i el primer trimestre del 2023 
han d’arribar 269  vehicles més. Hem aprofitat aquest punt per remarcar especialment la manca de vehicles 
4x4, de trànsit, d’ordre públic i la caducitat dels cascs de trànsit, i el poc espai que tenen els Ateca a la part del 
davant arran de la mampara de separació. 
També ens han comentat que ens faran arribar l’informe del vehicle que es va cremar, segons sembla no hem 
de patir per la resta.  
 
112 i tancament de la sala de Girona: En aquest punt hem reclamat el nivell 2 per l’especialitat de sala, 
hem reclamat més personal i hem denunciat que la recol·locació dels efectius de Girona es podia haver fet 
millor. 
 

Ens han parlat del projecte Mossos 2030 que implicarà una reforma del decret d’estructura de la funció 
policial, en el que es farà un nou dimensionament del CME, es vol reforçar la proximitat i la territorialització.  
 

En el torn obert de paraules hem preguntat per temes que no s’havien fet constar a l’ordre del dia 
malgrat haver-ho demanat, ens han promès respondre per escrit: l’elaboració d’un nou decret de Règim 
Disciplinari, la recuperació del programa Espai, la reubicació d’ASTMET, la fundació de Mossos, l’aplicació de 
sancions disciplinàries sense que siguin fermes en via judicial, la problemàtica que generen les actuacions 
contra el tràfic de Marihuana, com compensar els efectius que realitzen tasques de “responsable de servei” i 
què ha fet fins ara l’oficina del mosso.   
 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 
CATalunya, 19 de gener de 2022 


