
CONSELL DE LA POLICIA 30/07/2021
Dóna inici al present Consell de la Policia el nou Conseller d’Interior Joan Ignasi Elena Garcia.
Els punts presentats pel CAT i discutits al Consell de la Policia són els següents:

INFORMACIÓ D’ECONOMIA I FUNCIÓ PÚBLICA: Informació sobre la previsió
d’aplicació de l’increment retributiu del 0’9% establert als Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2021 per a tots els funcionaris públics. Previsió de la recuperació per la part proporcional
de la paga extra de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. I
informació sobre el retorn del FAS, del complement de productivitat i altres drets.

↪ El Govern ha aprovat el Decret Llei que regula l’increment del 0’9% de la massa
salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió que es faci efectiu en
la nòmina de setembre i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021.
↪ El Decret llei també inclou el retorn del 55% de la paga extraordinària que els
treballadors públics van deixar de percebre el 2014. L’abonament d’aquest primer tram de
la paga extra es farà a la nòmina del novembre de 2021 i el 45% restant durant el 2022.
↪ El retorn del FAS i altres drets no es troben inclosos en els pressupostos, i no mostren
empatia i/o interès per sol·licitar-ho.

PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL: Estat de les
convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit i previsió de
noves convocatòries.

↪  S’adjunten 3 imatges de la calendarització presentada per l’Administració, al final del
resum del present Consell de la Policia.

CONDICIONS DE TREBALL: Informació sobre l’estat de les actuacions per donar
compliment a l’Acord signat el 2 de juliol de 2020 entre el Departament d’Interior i les
organitzacions sindicals de la PG-ME sobre la jubilació anticipada i altres millores en les
condicions laborals.

→ La Jubilació anticipada: El Conseller Joan Ignasi Elena manifesta que aquest punt és el
primer punt a tractar en la propera reunió amb el govern de l’Estat, confirmen que es tracta d’una
prioritat de la Conselleria i del Govern. La primera data serà el 2 d’agost a la Taula de
Negociació i durant les primeres setmanes de setembre amb la comissió mixta.

→ Pla de carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana: la Subdirectora General
informa que des que es va crear la Comissió de treball al Maig de 2021, no han tingut temps
material per abordar aquest aspecte. Volen calendaritzar aquesta comissió per efectuar reunions
cada 15 dies. Des dels sindicats es demana que aquest Pla de Carrera estigui vinculat a una
compensació econòmica. Davant aquesta petició, el Director General de la Policia Pere Ferrer,
afirma i confirma que no pot ser d’una altra manera i s’elevarà a la Comissió de retribució quan
estigui confeccionat el Pla de Carrera Professional.
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→ Proposta d’aplicació de l’increment addicional del 0’3% establert a l’article 25.3 de la Llei
4/2020, de 29 d’abril, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

↪ Informen que aquest increment del 0’3% està recollit als pressupostos i s’ha d’elevar a
la Comissió de Retribució.
Aquest increment servirà per millorar el complement de nocturnitat, però no estem
d’acord que s’hagi de recollir als pressupostos i que cada any els haurem de reclamar.

→ Sistema dels vals de roba: Per fi admeten que aquest sistema de vals de roba està obsolet i
comporta molts problemes. Estudien incloure aquests vals a la nòmina comptant la reducció de
l’irpf, és a dir, pujaran aquest 22% al preu del val de roba perquè quedi net l’import real del val.
Des del CAT sol·licitem que incrementin l’import del val de roba perquè l’import ha estat
congelat durant molts anys, ya que s’avenen a incloure-ho a la nòmina que aprofitin a pujar
l’import del mateix.

→ Exempció de fer el torn de nit a partir dels 55 anys d’edat: Veuen la necessitat de crear un nou
acord amb més objectius passat l’estiu. Per fi s’adonen que el sistema actual no està donant
resultats òptims pels companys que arriben a aquesta edat i tot tenint el dret a no realitzar nits, es
troben aquest dret denegat per part de l’Administració.

→ Compensació indemnitzatòria especial-MOIN: L’Administració encabeix aquest tema en dos
subgrups, un l’econòmic i l’altre la viabilitat jurídica.
Instem a l’Administració a pagar una mitja dieta a qualsevol efectiu que treballi 12h,
independentment que el treballi en cap de setmana o entre setmana. En el moment que ja saben
clicar aquells efectius que treballen en torn de nit per remunerar la nocturnitat, tampoc ho deuria
ser que el programa detectés el fet de treballar 12h per cobrar una mitja dieta.

→ Informació sobre el procés de reestructuració de les Sales de Comandament: Queixa
generalitzada de tots els sindicats sobre la precarietat d’efectius a la Sala 112 i sobre l’edifici de
la Sala d’emergències de Barcelona.
Reclamem més efectius a la Sala 112 per fer front al tancament de la Sala de Girona, preguntem
com és possible que de més de 100 efectius a la Sala Girona, comptin amb 50 a la sala 112 per
fer front als incidents de Girona.
Davant el Pla d’Estiu on s’incrementen els fets delictius tampoc no han incrementat
considerablement els efectius a les sales, fet que comporta doblar sales per operador.
Demanem que estudiin els casos de baixes per estrés que sorgeixen a les Sales de Comanament,
on segurament únicament responen a una manca de personal que comporta una càrrega laboral
innecessària.

⏩ Com va essent la tònica en els darrers Consells de la Policia, dels 35 punts a tractar només
hem pogut debatre 13 punts. I s’emplaça la propera data al 3 de setembre de 2121.
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