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CONSELL DE LA POLICIA 29/01/2021 

 
Iniciem el resum del Consell de la Policia pel Punt 12 dels 27 proposats (continuació del Consell de la Policia 

amb data 22 de Gener de 2021) 

→ Punt 12 : Sobre l’estat de les convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general en tràmit i previsió 

de noves convocatòries.  

La Subdirectora de Recursos Humans, Esperança Cartiel ens dona les següents dades: 

 Convocatòria 46/19: de les 750 places ofertades, 685 aspirants es troben a la fase de pràctiques que finalitzarà 

el 02/08/21 

 Convocatòria 46/19: 740 aspirants es troben en la fase de formació 

 Convocatòria 46/21: 435 places es troben en el termini de presentació de sol·licituds 

 Promoció Interna de Caporal: la 1a prova es durà a terme el 31/01/21 amb 1047 aspirants 

 Promoció interna de Sergents: de les 726 persones convocades van haver 47 no presentats 

 Promoció interna de Sotsinspectors: de les 347 persones convocades van haver 23 no presentats 

 De la provisió de llocs de treball a les diferents especialitats: 

▪ Canina: 7 persones es troben en fase de pràctiques 

▪ Tèdax: la fase de pràctiques finalitzarà el 15/03/21 

▪ Trànsit: finalitzada la 1a fase de pràctiques, inicien la 2a part del Curs l’1/02/21 

Critiquem la manera de procedir amb les places ofertades provisionals i definitives a Pirineu 

Occidental. Les destinacions resultaran vacants i hi haurà mancances operatives. Desconeixen la 

data d’incorporació i si per aquestes persones que ocupin la plaça a trànsit els Concurs serà 

obligatori, no obtenim resposta. 

▪ Protecció de béns i persones: l’inici del curs serà l’1/02/21 amb data fi 26/03/21 

Fem èmfasi en aquest concurs d’ARRO perquè avancin la incorporació d’oferiment de places 

provisionals, però ens responen que ocuparan les places amb caràcter temporal fins a la resolució 

de la convocatòria. Desconeixen també on  realitzaran les pràctiques. 

Ens preocupa què passarà quan els 128 efectius que guanyin plaça i marxin a fer el curs a l’ISPC 

qui i com cobrirà aquestes mancances al servei de les seves destinacions, no obtenim resposta. 

Preguntem què passarà amb els agents que es troben en comissió i no han guanyat plaça, però 

no obtenim resposta. 

Preguntem què passa amb els agents amb plaça a l’ARRO però que es troben ocupant una altra 

plaça amb comissió, si els agents sortint del curs podrien optar a aquestes places, però no obtenim 

resposta. 

L’Administració en aquests moments es troba confeccionant el cronograma del concurs d’Investigació i la 

convocatòria de lliure designació d’Informació. 

 - Sol·licitem que aquests cronogrames siguin a dos anys vista perquè els agents tinguin una 

previsió més acurada, ens responen que aquesta és també una intenció per part de l’Administració. 

 - Critiquem la poca paraula per part de la Prefectura amb el concurs de promoció interna de 

l’especialitat d’Investigació, porten amb la “voluntat” d’aquest concurs des de 2016 sense cap 

compromís fefaent. Però no obtenim resposta davant les “bones intencions” de l’Administració.  

 - Preguntem si davant la creació de l’especialitat de Marítima, faran un concurs reglat per a 

l’ocupació de les places, però no obtenim resposta. 
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→ Punt 13: Sobre la informació de l’estat de les actuacions per donar compliment a l’Acord signat el 2 de 

juliol de 2020. 

 - Tot es troba en procés, sense concretar res més. 

- Sol·licitem comissions de treball per a poder parlar, tractar, discutir, exposar tots els  

temes pendents: Pla de carrera per USC, equiparació amb bombers, manca d’efectius, increment 

de l’hora extraordinària, jubilació anticipada... Hi ha la voluntat però no es concreta cap comissió al 

respecte. 

(Davant la reiterada resposta que la Jubilació Anticipada ha d’estar a la mesa de negociació dels 

Pressupostos, preguntem on està la reserva d’una partida de 40 milions d’ € que tenia la 

Generalitat per a tal efecte, però no obtenim resposta). 

→ Punt 14: Aplicació de l’increment addicional del 0,3% establert a l’article 25.3 de la llei 4/2020. 

 - Sol·licitem que aquest augment del sou base del 0,3% recaigui a les unitats de Seguretat  

Ciutadana de l’escala bàsica i intermitja. No obtenim resposta a l’espera de la creació d’una 

comissió de despeses on s’hauria d’aprovar, prèvia negociació amb els sindicats. 

→ Punt 15: Aprovació del document de conclusions del grup de treball encarregat d’estudiar les guàrdies a 

l’especialitat d’Investigació. 

- En el punt 3 del dossier que ens faciliten d’esborrany, sol·licitem el canvi d’una terminologia, 

“acordar” enlloc de “facilitar”. Ja sabem com aquests termes són especialment agradables a 

l’Administració per les posteriors interpretacions del redactat. 

- Sol·licitem que unifiquin criteris reals, ja que no ha acabat de sortir aquest esbós i a Barcelona 

ja han tret un comunicat intern sobre les guàrdies de les UI, molt lluny d’aquesta proposta 

d’Instrucció, entre d’altres motius perquè no ha estat acordada amb les organitzacions sindicals. 

→ Punt 16: Possibilitat d’allargar el període de gaudiment dels dies d’AP 

- Sol·licitem que quan ampliïn aquests terminis ho facin sense cap requisit al respecte, tenim 

afiliats que es troben en situació de baixa, de baixa per Covid, confinats... que són caràcter 

excepcionals que no es contempla. S’emparen a que abans del Covid, si un agent es trobava en 

situació d’incapacitat temporal, els AP’s es perdien. 

→ Punt 17: Informació de la imputació horària als agents citats a declarar a l’Audiència Nacional pels 

atemptats de l’agost de 2017. Ens deriven a fer-li arribar a la Subdirecció tots els casos. 

→ Punt 18: Petició d’una retribució extraordinària als funcionaris de la PG-ME per l’especial dedicació en la 

crisis del coronavirus. El Conseller Miquel Sàmper estudiarà aquests extrems perquè no en tenia coneixement. 

→ Punt 19: Petició de modificació del Decret d’eleccions sindicals dels representants del CME on s’estableixi 

el vot digital. 

 - El CAT vol un sistema que garanteixi la transparència, un vot que es pugui supervisar, auditar. 

No confiem en una Administració que ha propiciat que el sindicat SAP faci del vot per correu el seu 

particular “cortijo”, aplicant-lo com un vot delegat, quan el vot és personalíssim i així ha de seguir sent. 

No confiem en un vot electrònic que contractarà i gestionarà l’Administració, preferim un vot diferit, 

en diferents jornades, limitant i controlant que el vot per correu sigui el que ha de ser, un vot residual 

per aquelles persones que no es poden desplaçar o estan fora del territori durant el període electoral. 
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→ Punt 20: Informació en relació amb la uniformitat del CME 

 - Hi ha la previsió que la nova uniformitat es reparteixi a finals de l’any 2021 

 - Hem demanat que la roba d’abric es faci extensiva a totes les unitats 

- Passades les eleccions al Parlament, parlaran del punt sobre l’estat de la modificació del Decret de 

regulació dels uniformes reglamentaris, distintius, salutacions i identificació del CME. 

→ Punt 21: Sobre la petició d’informació i de millores en el parc mòbil del CME ens informen que dels 410 

vehicles lliurats, 223 han estat assignats a Seguretat Ciutadana. 

- Sol·licitem que dotin als vehicles de dotació un allargament de l’anclatge del cinturó de 

seguretat per una fàcil extracció en cas de necessitat: Ho estudiaran. 

- Sol·licitem quants d’aquests vehicles són NO logotipats per cobrir la gran mancança que 

pateixen les unitats d’investigació. La resposta ha estat que CAP. Han d’estudiar una nova 

licitació per a tal efecte i que si escau hi ha l’opció d’utilitzar els vehicles intervinguts. 

→ Punt 22: Petició d’informació sobre la creació de la fundació privada del CME. 

- És d’interès per la mateixa Administració, preveiem que això sí que es durà a terme en els 

plaços previstos que ells designin. 

→ Punt 23: Informació sobre la manca de pràctiques de tir. Davant els números estadístics que presenten de 

diferents regions, tot sembla estar correcte. 

→ Punt 24: Informació sobre el procés de reestructuració de les sales de comandament. Petició d’increment 

del nombre d’efectius. 

 - La previsió de tancament de la Sala de Girona és al NOVEMBRE de 2021. 

 - Es farà una redistribució dels efectius sense entrar gaire en matèria de com ho faran. 

- Denunciem  la manca d’efectius a la SRC de Girona la setmana de l’11 al 18 de gener on per 

cobrir 12 boxs de la Sala, només disposaven de 5 efectius. Coincidint a més a més, en haver de 

desmuntar un altre box per fer valisa. Traslladem l’estrès de treball que pateixen aquests agents 

i la desmotivació laboral per treballar en aquestes condicions.  

→ Punt 25: Informació sobre els aspectes relacionats amb els sectors de trànsit. 

- El trasllat de dependències del sector de trànsit Sabadell del Complex d’Egara a les 

dependències de l’ABP de Cerdanyola del Vallès es farà efectiu després de realitzar les obres als 

vestuaris per admetre aquests 59 efectius i de fer instal·lacions d’endolls a l’exterior per poder 

recarregar la part elèctrica dels vehicles. 

- Sobre la informació del tancament dels sectors de trànsit ens oposem rotundament i els instem 

a replantejar-se aquesta mesura on el perjudicat sempre serà el ciutadà. 

→ Punt 26: Indemnització als membres del CME pels danys patits en acte de servei. El Conseller Sàmper 

s’acull a la jurisprudència que mantén el nostre dret a ser indemnitzats i ens avança que ens pocs dies sortirà 

la Instrucció al respecte. La indemnització es durà a terme quan s’avaluïn les lesions patides, els danys i les 

seqüeles, cal agilitzar el procediment per portar-ho a terme. 

Sol·licitem que es pugui reclamar amb caràcter retroactiu per poder indemnitzar els agents que es 

trobin en aquest procediment de reclamació, com a mínim 4 anys enrere per tractar-se de temes 

econòmica a càrrec de l’Administració. Ens deriven a la Instrucció que estan redactant. 

→ Punt 27: Informació sobre el tractament de la defensa jurídica als membres de la PG-ME en casos 

d’atemptats a agents de l’autoritat per part dels serveis jurídics del Departament d’Interior. 

El Conseller s’ha referit concretament a la intervenció del CAT en la reunió de presentació que es va 

mantenir amb ell i el seu equip. Arran dels arguments que se li van exposar, el conseller Sàmper ha 

reconsiderat aquest punt amb molta empatia i la Generalitat acusarà pels delictes d’atemptat a 

l’autoritat en conflictes d’ordre públic. Celebrem aquest canvi de posicionament. 
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