
 

 

CONSELL DE LA POLICIA. PRIMERA SESSIÓ DESPRÉS 
D’UN ANY EN BLANC!!! 

 

Avui 22 de gener hem celebrat la primera sessió del Consell de la Policia de l’any 2021, després 

d’un any en blanc, on, amb tots els problemes que ha calgut afrontar a nivell de Cos, no hi 
va haver manera de reunir formalment el que hauria de ser el principal òrgan de diàleg 
entre la nostra Administració i els representats dels membres del CME. 
 

S’ha constituït el nou Consell segons els resultats de les eleccions del març de 2019, a ningú se 
li escapa que segurament aquestes eleccions també s’hauran de repetir, hi ha procediments 
judicials oberts de tot tipus: penals, administratius i socials. Segur que un o altre dictamina 

irregularitats. Paciència. De moment tirarem amb el que hi ha.  
 

Com sempre hem començat amb la informació dels expedients disciplinaris oberts per faltes 
molt greus. En relació a aquests procediments ha quedat clar que els sindicats de l’escala 

bàsica i de la intermèdia considerem que el règim disciplinari s’aplica de manera 
discrecional, desproporcionada, i conculcant el dret a la defensa, a la contradicció i a la 

presumpció d’innocència. Com a novetat, han utilitzat per sancionar 2 agents el regim 
disciplinari previst a l’EBEP (el de la resta de funcionaris, per entendre’ns), bàsicament per tal de 
sancionar de manera més greu i per tenir base per fer-ho. Casi res!!! Arran d’això l’Administració 

vol introduir una nova falta disciplinària molt greu: tota actuació d’assetjament. Estarem 
pendents d’aquest afegit. 
 

Ens han donat resposta sobre el que sempre reclamem: FAS, complement de productivitat, 

val menjador... No ho podem recuperar perquè no s’ha establert així a la llei de 
pressupostos. Sí que ens han confirmat que aquest any ens tornaran el 60% de la paga del 

2014, però no ens han donat cap data d’aquest pagament. I, finalment, també han confirmat 
que l’increment retributiu serà del 0’9% a efectes del 1 de gener de 2021, però tampoc tenen 
clara la data de fer-ho efectiu. 
 

L’últim punt tractat avui ha estat un repàs que ha realitzat el DG de la Policia sobre tota 
l’activitat feta pel Departament (despesa pel còvid, obres  de millora, finalització de noves 
comissaries, convocatòries de personal, protocol contra l’assetjament, creació de la comissió 

d’igualtat de gènere...), i algunes promeses futures, la més important, pensa que en un any 
i mig rebrem la nova uniformitat... UN ANY I MIG!!! 
 

El CAT ha demanat que revisin la participació dels sindicats representatius a la comissió 

d’igualtat de gènere, a veure si podem participar i evitar efectes com el publicat al DOGC en 
relació a com dirimir empats de puntuació... NO CAL QUE DIGUEM RES MÉS!!! 
 

Hem finalitzat demanant una comissió per analitzar la gestió de la crisi del còvid 19 al CME, 

és evident que hi ha molts aspectes a millorar que han de sortir recollits en paper per intentar 
evitar cometre els mateixos errors en un futur. 

 
La sessió continuarà el divendres que ve. Us seguirem informant. 
 

SALUT!!  


