REUNIÓ COMISSIÓ DE TREBALL
Ahir dimecres es va realitzar la darrera reunió de la comissió, amb la proposta de la DGP de tractar
els següents punts:
-

Projecte del Pla de reconeixement Professional.
Pla d’estiu 2016.
Proposta d’Instrucció de tinença i de recollida d’armes al CME.

Pel que fa referència al Pla de Reconeixement Professional ja vàrem mostrar i comunicar el
nostre desacord en l’anterior reunió per diferents motius: per la seva extrema subjectivitat,
complicació i minsa compensació econòmica; alhora agreujat a l'estar sotmès a pressupostos
perquè així va se signat per algun sindicat en el darrer acord de la vergonya; per el seu alt grau de
discriminació envers la família de USC excloent serveis de funcions policials bàsiques; pel seu
extrem zel i fiscalització per part dels comandaments, i per la seva inadequada inclusió en el Règim
Disciplinari per tal d’instaurar un sistema de degradació que no existeix per a l'escala de
comandament en aquest Cos. Lamentem que la resta de sindicats acceptin aquest document com a
referent per tal d’anar avançant.
Pla d’estiu, se’ns informa que aquest any es farà el reforç de 25 unitats d’USC del litoral català,
com cada any. Ens han comunicat que avui dijous 05/05 sortiria l’oferiment de 163 places de la
bàsica. Ens comuniquen que no afectarà a les ARRO’s de cada regió ja que es quedaran a realitzar
el reforç a la pròpia regió. Està previst que Brimo realitzi el reforç a Blanes. També oferiran 31
places de sergent en pràctiques i 140 de caporals en pràctiques del darrer concurs per tal de
reforçar els efectius en l’esmentat Pla d’estiu.
Vàrem traslladar el neguit que hem rebut per part de molts de vosaltres en quant al removiment de
les places provisionals d’arreu, ens responen que això és produït pel reajustament que provoca la
implementació del concurs general de trasllats i que des de la DGP s’han tingut en compte dos
ítems per determinar la nova destinació: el lloc de residència que consta a la DGP i que no superi
els dos canvis en un any. Vàrem demanar que per tal de pal·liar les possibles incidències de canvis
incoherents es realitzes un oferiment de places a cobrir arreu en provisional cosa que no van
acceptar responent que no poden estar realitzant oferiments per tot. Donat que encara no s’havia
realitzat cap canvi vàrem demanar que es ressolessin en positiu totes aquelles sol·licituds de canvi
voluntari que es tramitin entre les noves assignacions provisionals, ens responen que es facilitarien
les correccions entre places anàlogues.
Per finalitzar ens informen de la proposta de la nova instrucció de tinença i recollida d’armes
que com sempre és indeterminada en quan al procediment de recollida i confia de la bona voluntat
de l'agent en situació de baixa que realitzi el desplaçament fins a la comissaria havent d'assumir
aquest tots els riscos que no li pertoquen assumir.

,la força corporativa dels moss@s!
Barcelona, a 05/05/2016
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