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CONSELL DE LA POLICIA 30/03/2022 

Ahir vam tenir jornada de Consell de la Policia, una reunió en la que no es van poder tractar tots els punts de l’ordre del 
dia, doncs una característica del Conseller Elena és deixar que es faci un debat intens en cada punt, fet que s’agraeix, 
doncs d’aquesta manera consten en acta els posicionaments i arguments de totes les parts, i es fa molt evident quines 
son les prioritats de les organitzacions sindicals i quines les de l’Administració. Tenim previst seguir la reunió el dia 19 
d’abril. 
 

 
Els principals temes tractats han estat: 

Expedients disciplinaris:

 

 En aquesta sessió n’hem tractat 2, un per una falta greu comesa per un inspector 
representant sindical i l’altre una falta molt greu relacionada amb una presumpte incompatibilitat. Sobre aquests 
expedients volem posar èmfasi en dos aspectes, per un cantó el que sempre diem, els expedients disciplinaris al CME 
estan més relacionats en qui ets i quina relació tens amb els teus comandaments, que no pas en el que has fet. Fa 
temps que denunciem i demanem que es revisi aquesta discrecionalitat, arbitrarietat i desigualtat en l’aplicació 
del règim disciplinari... és el primer cop que sentim un representant de l’escala executiva i un representant de 
l’escala superior recolzant aquestes queixes (lamentem que no hagin vist la llum fins que ho han patit de manera 
directe). En relació a la sanció molt greu per incompatibilitat tenim un dubte raonable que pensem que és clau, la DAI no 
ha pogut demostrar que la persona expedientada i sancionada amb un any i un dia sense sou i feina hagi cobrat per 
l’activitat realitzada, però preguntats per aquest extrem, el cap de l’Àrea Disciplinaria respon que si l’activitat és 
incompatible, no cal cobrar, ja estàs exercint una incompatibilitat. Així doncs, ull amb el que feu en el vostre temps lliure!. 

Necessitem una jornada per parlar de com garantir els drets dels mossos d’esquadra quan entren en relació amb la 
Divisió d’Afers Interns. Ara ja coincidim totes les organitzacions sindicals, fins i tot les de l’escala executiva i superior. 
Estem cansats d’abusos i de “males praxis”. 
 
FAS i complement de productivitat: Del FAS podem dir que de moment “ni está, ni se le espera”, i del complement 
de Productivitat podem dir que sí que l’esperem perquè ha estat pactat a la Mesa de la Funció Pública i esperem 
gaudir-lo a finals d’aquest any (aquest és l’enllaç de l’Acord de Govern que el regula), la particularitat pel CME és que 
dependrà del PGA 02, una avaluació interna que, igual que el PGA 07, inclou elements subjectius, tot plegat serà 
un element més per distorsionar l’ambient i el clima laboral de molts serveis. Recordeu que les resolucions 
administratives que considereu injustes i arbitraries es poden recórrer, els serveis jurídics del CAT estudiaran aquells 
casos en què la gent no cobri el que s’esperava i ho vulguin reclamar. 
 
Dispensa de Grau:

 

 Si el canvi de titulació per accedir al CME ja va generar un bon trasbals en les oposicions internes 
per presentar-se a caporal i sergent, doncs sense el batxillerat o equivalent ja no et deixaven participar (decisió que bona 
part dels sindicats tenim judicialitzada), ara, per la porta del darrere (Llei de Mesures Fiscals 2/2021), han eliminat la 
dispensa de grau, fet que deixa a bona part de l’escala intermèdia sense la possibilitat d’accedir a l’escala 
executiva, i bona part de l’executiva sense poder accedir a la superior. Aquest fet és força controvertit, hi ha a qui el 
beneficia i hi ha a qui no, sigui com sigui, els representants polítics s’han disculpat per les formes en que s’ha fet aquest 
canvi normatiu, i ens han emplaçat a una reunió per parlar d’aquest tema. De moment, tot sembla indicar que aturen 
temporalment les noves convocatòries que anaven a sortir. Esperem que dita reunió es faci en breu i es desencalli el 
procés. 

Sectors de Trànsit:

 

 El Conseller ens ha informat que s’ha revisat la decisió de tancament de sectors de trànsit i s’ha 
decidit revertir-la, per tant, no es tancaran els sectors que ja estaven afectats per aquella decisió i es donaran les 
ordres oportunes per tornar-los a dotar del personal necessari per treballar de manera eficient (s'oferiran 49 
places). Tots els sindicats havíem criticat el tancament, per tant, TOTS hem lluitat per modificar aquella decisió, és trist 
que un sindicat que es vulgui penjar la medalla, igual que han fet amb la Jubilació Anticipada. En fi, el CAT seguirà 
insistint en denunciar aquelles situacions que considerem injustes o gens encertades i que ens afecten 
professionalment, es pengi qui es pengi la medalla d’haver aconseguit la millora. 

SALUT!!! 
 
CATalunya, 31 de març de 2022 

http://www.elsindi.cat/wpCom/Acord%20Govern%208_2_2022%20complement%20productivitat.pdf�

