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     RESUM CONSELL POLICIA 24 FEBRER 2016  
 
 
Aquí us fem un breu resum del que es va parlar ahir dia 24 de febrer de 2016 en el Consell 
de Policia: 
 
S’informa que dins l'actual legislatura hi ha previsió de crear una nova llei de policia. Hem 
demanat que s’aprofiti aquesta voluntat de canvi per redactar plegats un nou decret de 
règim disciplinari que sigui mes objectiu i menys gravòs. 
 
Respecte al canvi de seqüència del quadrant no s'ampliarà els criteris per poder acollir -se 
a l'anterior horari o a mesures de conciliació especial. No hi ha previsió de calendari 
d'aplicació del canvi de seqüència a la resta d'unitats a les que es preveu aplicar, per que 
ha de passar pel Consell tècnic i seguidament ho passaran per Govern. Intentaran abreujar 
el màxim per a poder implantar-ho a la resta d’unitats previstes. 
 
No hi ha intenció de refondre en una sola instrucció les vacances i els AP's, però la casa es 
compromet a publicar totes dues instruccions a principi d'any de forma simultània. Després 
d'anys d'insistència aconseguim que la casa a partir de l'any vinent FACI PÚBLICS ELS 
PUNTS DE VACANCES I AP's. 
 
Ens informen sobre els processos selectius. Destacar si es fa una nova promoció de 
mossos, que està pendent d'aprovació per part de pressupostos i oferta pública d'ocupació, 
no serà abans del mes de juliol. 
 
Respecte els mèrits de les titulacions als concursos, admeten que es pot trobar una 
fórmula mes justa de meritar i es mirarà de negociar un canvi en el sistema. Nosaltres 
proposem negociar també la resta de mèrits, per premiar molt més l'antiguitat i tot allò que 
tingui a veure directament amb el treball del dia a dia. 
 
En relació al fons de contingència de 11.554 milions aprovat per la lluita antiterrorista, ens 
detallen que anirà destinat en les següents partides. Destacar que 4'5 milions seran per 
hores extres POEA aquestes exclusivament per vinculació a l’àmbit del terrorisme, 6'9 
milions per recursos materials (tals com armament, munició, equips de protecció,etc). A 
banda d'això, hi ha destinats 750000 Euros plurianuals per adquisició d'eines electròniques 
d’intervenció i seguiments. 
 
En referència als dies addicionals d’AP’s a partir del sisè trienni ens neguen el dret a 
acollir-nos  dient que només esta contemplat per al personal d’administració i serveis que 
són els representats a la mesa general de funció pública. 
 
De moment no hi ha previsió ni voluntat de compensar-nos les jornades que estem obligats 
a efectuar els àpats a la feina, no podem recuperar els vals menjador. Tampoc volen 
compensar aquesta pèrdua fins que la caixa els permeti, amb cap altra mesura com, per 
exemple, una hora acumulada per cada jornada treballada de 12 hores. 
 
Pla de Carrera per USC: diuen que ens convocaran al març. 
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En els supòsits de baixa mèdica fins a finals d'any policial, quan encara es tingui romanent 
NO ES COMPENSARÀ LA BOSSA DE ROMANENT AMB LA BOSSA D'HORES 
ACUMULADES. Qui hagi perdut hores per aquest concepte ens ho ha de fer saber o 
reclamar a l’administració. 
 
Sobre la problemàtica dels casos en que no es paguen les hores nocturnes amb el plus de 
nocturnitat, la casa diu que no tenen queixes i que li passem els casos concrets. 
 
Sobre les indemnitzacions per participar al dispositiu d'eleccions del 27S, ens comenten 
que es donaven 120 euros per col·legi electoral que es cobreix i que la suma del total es 
dividia pel total d'agents participants al dispositiu. D'aquí que la quantia resultant per agent 
fos força inferior als 120 euros. 
 
Ens confirmen que les persones funcionàries que estan en reducció de jornada NO 
PODEN FER HORES EXTRES EN CAP CAS. 
 
No es preveu cap canvi d'uniformitat al cos. Es preveu un període de normalització de 
reposició de vestuari. 
 
No es preveu publicar cap concurs generals de llocs de segona activitat. 
 
Amb les Tàser el conseller ha buscat l'aval del Parlament per la seva adquisició, creant un 
grup de treball on hi seran tots els grups parlamentaris. Si del grup surt l'aval, s'adquiriran 
les Tàser. Es comenta que ja ho teníem aprovat i que altres cossos policials a Catalunya ja 
la porten, lamentem el retard que aquest nou estudi pot comportar. 
 
A la BRIMO se'ls dotarà amb la actual armilla antibales que tenen les ARRO quan a les 
ARRO els substitueixin aquestes per la nova armilla interior. 
 
En cap cas es deixarà que cap agent porti la seva armilla interior particular si ja es disposa 
de l'armilla interior de dotació. El motiu és que l'Administració no coneix les característiques 
tècniques de les armilles particulars dels agents. 
 
El tapaboques només es pot fer servir per tapar la cara en casos molt concrets i autoritzats. 
 
L'Administració nega haver-se retirat com acusació de processos judicials. Admet haver-se 
retirat en aquells casos en que anava com acusació popular però no en els que va com a 
acusació particular. 
 
Encara s'estan fent proves amb les tablets per tal de dotar-les amb els aplicatius de treball. 
 
L'Administració està treballant en la creació d'una fundació privada del CME. 
 
L'Administració ens comenta que li fem arribar propostes respecte a la modificació del 
Decret d'eleccions sindicals i el pacte de drets sindicals. 
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Ens informen de com serà la nova formació de tir. Serà bianual amb una mitjana de 125 
trets anuals, 2 practiques a l'any i amb exercicis amb subfusell, dinàmic, en parella i en sec. 
 
Admeten que no pot ser que una població com Salt no disposi de proximitat. Es 
comprometen a solucionar el problema. 
 
Dels casos d'indemnització per lesions en els casos d'insolvència, l'Administració ens diu 
que una vegada haguem esgotat la via penal, que li passem els casos concrets per què no 
tenen cap intenció d'arribar al pagament forçós. 
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