CONSELL DE LA POLICIA 19/04/2022
Ahir vam tenir jornada de Consell de la Policia per finalitzar els temes de l’ordre del dia de l’anterior que van quedar pendents.
Els principals temes tractats han estat:
Informació sobre l’estat de les diferents convocatòries:
Els agents en pràctiques de la convocatòria del 2019 les finalitzen el 6 d’octubre i podran participar al Pla d’Estiu. La promoció
del 2021 està fent el curs i, fent l’oposició, hi ha la promoció de l’any en curs (han aconseguit augmentar el número de dones
presentades, del 29% de l’anterior hem passat al 34%).
El concurs general es farà llarg, han de gestionar 3921 sol·licituds.
S’ha debatut sobre els resultats del concurs d’investigació, concretament en dos sentits, en relació a la fugida de persones de
l’especialitat i el nombre de vacants sense cobrir (es fa difícil valorar els motius, però comença a ser força evident que ni els
horaris, ni la compensació econòmica, ni la tasca incentiven prou), i sobre l’objectivitat i supervisió de la prova de coneixements
realitzada de manera oral sense suport de gravació (fet que impossibilita revisar el resultat). Tots coincidim en demanar que es
busqui la manera de gravar aquestes proves, segons sembla només tenen problemes tècnics, però no de voluntats.
Compliment de l’acord del 2020:
En relació a la Jubilació Anticipada tot va més o menys bé, seguim esperant una reunió per aclarir dubtes. De moment ens diuen
que l’acadèmia no computa ni com a cotització, ni com a temps treballat al CME.
Volen reprendre les reunions per parlar del Pla de Carrera, però primer cal que l’actual Prefectura revisi el fet fins ara.
Sobre l’equiparació amb bombers segueixen pensant que ja està feta i els sindicats pensem que no és així: ni econòmicament,
ni amb hores de treball, ni en altres condicions (imports de les assegurances, per exemple) estem igualats. Caldrà seguir insistint!
Segueixen treballant en altres aspectes pendents: el MOIN (compensació pel treball en 12h) i el passi del grup C al B de l’escala
intermèdia. Sembla que, tots dos, costen.
Parc mòbil: Al 2023 tenen previst que arribin 484 vehicles nous (279 de camuflats i 79 per trànsit), els 79 de trànsit seran SUV i
4x4. Voldrien haver tingut els vehicles abans, però actualment no és possible doncs la pandèmia i altres crisis han deixat el
mercat sense estoc. Tot plegat fa que hagin decidit comprar alguns dels vehicles que finalitzaven el rènting, malgrat no estar en
gaires bones condicions. També estan treballant en agilitzar el procediment d’assignació de vehicles judicialitzats.
Manca de personal a les sales i petició de nivell 2 per aquests serveis: En relació a la sala del 112 de Reus consideren que
tenen el personal necessari, discrepem, de fet els hi fem saber que sovint les conferències estan sobrecarregades i les dotacions
no poden comunicar. També comentem que la sala de la Metro Sud està per sota dels efectius necessaris (ens confirmen un
menys 12). Demanem que acceptin que la Sala és una especialitat de nivell 2, però no volen, pretenen que sigui un servei de
segona activitat, no ens cansarem de repetir que per treballar d’operador de sala calen unes característiques determinades, no
tothom les té. Seguirem insistint.
Sectors de trànsit: Ens comenten que aniran reomplint els sectors de manera gradual, que permetran certa mobilitat entre
sectors amb comissions de servei, però que això ho faran amb calma i de manera gradual.
Fundació del CME: Ja tenen tot força enllestit, cal dir quins sindicats volen participar en el Patronat, el SAP ja ha dit que vol. Al
CAT estudiarem i debatrem aquesta possibilitat, de moment no ens hem pronunciat.
Nou decret d’estructura de la funció policial: Estan seguint un procés participatiu, quan tinguin la proposta finalitzada ens la
faran arribar als sindicats i podrem analitzar-la i realitzar esmenes (esperem que sigui així i siguin receptius a les observacions
sindicals).
Modificació del Règim Disciplinari: Aquest és un tema àmpliament debatut, ara sembla que volen treballar en aquesta direcció,
estarem molt atents als canvis que volen efectuar i que aquests serveixin per finalitzar els molts abusos que es cometen amb la
seva aplicació. Insistim en què cal pactar un catàleg de bones praxis amb urgència, però aquesta urgència sembla que només la
veiem els sindicats.
Ja veieu, tenen i/o tenim molts deures. Seguim treballant!.
SALUT!!!
CATalunya, a 20 d’abril de 2022

