
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
CONSELL DE LA POLICIA 22/06/2022 

Ahir vam tenir jornada de Consell de la Policia, una reunió llarga, de gairebé cinc hores i hauríem pogut seguir parlant 
de tot el que cal solucionar 5 hores més ... la pilota es va fent gran. Veiem bona voluntat, escolta activa i actituds 
positives, però moltes de les necessitats no estan en les mans dels que allà es troben solucionar-les, bona part dels 
problemes requereixen partides econòmiques (més hores extres, millorar els complements d’especialitat, remunerar 
els dies festius efectivament treballats, compensar les guàrdies...) seguirem insistint! 
 
Els principals temes tractats han estat
 

:  

Convocatòries: Adjuntem a aquest comunicat el cronograma, com a dada més important ressaltar que volen 
impulsar promoció de caporals/les, sergents/tes i sotsinspectors/res l’últim trimestre del 2022, seran 
“territorialitzades”, un nou concepte que ha de servir per animar a promocionar a les persones que tenen dificultat per 
posar molta distància entre el seu domicili i el seu lloc de treball. Segur que costarà d’encaixar i que sorgiran 
problemes, però benvingut sigui l’intent, després ja buscarem la manera de millorar-ho. 
 
Dispensa de Grau

 

:  Ha tornat a sortir aquest tema, no veuen la manera de minimitzar aquest despropòsit. 
Reconeixen que es va eliminar sense consens amb el sindicats, i que no poden aplicar el mateix argument que 
utilitzen per l’escala intermèdia a l’escala bàsica perquè la dispensa no estava prevista per aquesta escala. Animem 
a qualsevol persona que vulgui promocionar sense la titulació a caporal/a o sergent/a que es posi en contacte 
amb el sindicat per analitzar les opcions jurídiques que pensem que poden ser favorables. 

FAS i productivitat: Seguirem sense FAS (però seguirem insistint en recuperar-lo), pel que fa al complement de 
productivitat hem reclamat buscar la manera d’aplicar criteris objectius a l’hora de fer valoracions, diuen que aplicaran 
l’acord de govern tal i com va sortir publicat, i el nostre pla d’avaluació (adjuntem la nota de recursos humans sobre 
aquest tema). 
 
Grups de treball diversos

 

: Hem repassat tots els que tenim i on estan encallats, principalment els que més aturats 
es troben i més cal desencallar són el d’horaris i conciliació i el del pla de carrera per USC.  

Pla d’Estiu

 

: Hem comentat que s’ha quedat curt i que ha creat greuges en determinades destinacions que han decidit 
excloure d’aquest pla, tant per marxar com per rebre efectius. No es que hi hagi àmbit de millora, és que tal i com 
l’han plantejat provoca més malestar que el que en teoria soluciona. 

Acord  2 de juliol de 2020 i el de 3 de març del 2022

 

: opinen que ja ho han fet gairebé tot (manca el passi del grup 
C al B per l’escala intermèdia), evidentment nosaltres encara pensem que no tenim una equiparació real amb 
bombers, i que l’acord de nits ha començat a caminar, però no s’ha implantat encara i sorgeixen forces dubtes. 

Nou decret d’estructura
 

: ens presentaran l’esbós o primera proposta a principis de juliol.  

Prevenció de malalties mentals

 

: Crearan un grup de treball i recuperem el Programa Espai (de l'Hospital del Mar), 
tots els sindicats hem coincidit en criticar que anem tard, però més val tard que mai. També hem criticat que el 
programa Espai es porta a terme a Barcelona, considerem que s’hauria de buscar una solució territorialitzada. 

Problemes de personal a les sales, especialment a la Sala 112 de Reus

 

: Els problemes que estant patint en 
aquesta sala fa que es replantegin el model d’agrupació d’aquestes. Celebrem aquesta decisió, doncs sindicalment  
aquestes unificacions ja van ser criticades en el seu moment. Estaria bé que ens escoltessin abans de fer certs 
moviments. De moment pensen aturar el cop amb hores extres. 

Pòlissa d’assegurança

 

: Hem demanat que revisin i mirin d’igualar els imports que els mossos reben per mort o per 
incapacitat, que són aproximadament la meitat dels que reben els bombers. 

 
Bona revetlla de Sant Joan a tothom!!! 

SALUT!!!                      CATalunya, 23 de juny de 2022  
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