
   
           

REUNIO COMISSIÓ DE TREBALL DEL 
27/04/2017 

 

En data 27/04/17 hem tingut la darrera reunió de comissió de treball dels sindicats representatius 
del CME amb l'administració.  

La cap de personal ens ha instat a comprometre’ns a no tractar els temes que es parlen en altres 
reunions al Consell de la Policia, no hem acceptat, no sigui pas que el Conseller es pensi que els 
temes estan solucionats o que els sindicats hem desistit de reclamar-los. Per aquest motiu es 
planteja que es faci una graella de punts pendents de resoldre, per anar eliminant a mida que es 
vagin resolent, encara que hi ha punts que tenim bastant enquistats, no sembla que introduir-los 
en una graella serveixi de gran cosa.   

Us informem que queda pendent la informació de l'oferiment del Pla de Costes i de l'oferiment de 
llocs de treball amb motiu del tancament del CP Homes, perquè de moment no tenen el tema 
tancat, en quan disposin d'aquesta informació se'ns convocarà al respecte. 

Sobre els diferents punts finalment tractats, us en fem un resum: 

Material 

Armilles, queden pendent unes 300 per repartir, de les quals hi haurà 110 que no es podran repartir 
per manca de talles i es farà una petició extraordinària. 

Guants antitall, s'han distribuït 12764 de 13250, es demana que ARRO i Trànsit també entrin en el els 
repartiments de guants antitall, doncs creiem que no estan inclosos. 

Dispositius TASER, pendent de licitació per fer l'adjudicació durant el 2017, previsió de repartiment el 
2018, sense data concreta. 

Vestuari

Amb aquest nou vestuari es pretén que la uniformitat sigui adaptable a tot el territori, sigui de zona 
fred o no. 

, s’ha fet una primera proposta al Departament i als Caps de regió per modificar la 
uniformitat d’USC. No ens volen donar detalls perquè tot just comencen, que quan es tingui tota la 
informació, ens convocaran.  

Manteniment i infraestructures 

ABP Sants-Montjuic, sobre els incidents en el pàrking exterior (rodes punxades)

Aquest espai es públic, i no se sap la finalitat que tindrà, tot i que saben que hi ha manca d'espai no 
només pels vehicles privats, si no també pels vehicles oficials del CME, que no tenen espai dins de 
l'edifici. 

, fa temps que no 
tenen coneixement sobre cap fet, tot i que es va mirar la procedència del que va haver temps enrere, 
li donen com a causa provable la quantitat d'obres que s’han fet a la zona. 

UTPC Lleida i Tarragona, pel que fa a l'inici de les obres dels laboratoris, ens donen el mes de 
setembre com a data. 

OAC Mallafré, s'està pendent de l'acord amb l'administració local per iniciar canvi, fins llavors no es 
tancarà aquesta OAC. Sembla que actualment és més un problema institucional, no operatiu. 



   
           

Construcció de l’ABP Pla d'Urgell a Mollerussa

Horaris 

, inici d'obres pel 2018, en que ens aniríem a 
2019-2020 la seva finalització, inclouria una galeria de Tir. 

Permutes per fer nits

També es planteja deixar fer 

, sempre parlem de voluntarietat, l'administració insisteix en la garantia del 33% 
màxim de nits anuals, es demana que no es tingui en compte aquest % quan es voluntari, i que  valori 
amb el territori aquesta premissa.  

permutes en que les 12 hores entre servei i servei no s'apliqui

Altres temes 

, 
l'administració ho valorarà amb el territori. El comissari Quevedo comenta obertament que la laxitud 
o no d’aquestes permutes sempre ha estat en mans dels planificadors, si els planificadors pregunten 
al servei de personal, el servei de personal respon la norma i això provoca un greuge entre destins. 
Cal establir unes noves pautes que facin acceptar aquells canvis que es fan amb prou garanties i es 
rebutgin aquells que poden ser temeraris per càrrega de treball o manca de descans. 

Ens arriben informacions de que s'està fent algun grup amb telèfons personals anomenat Whats-
Martell. Se'ns informa que s'està estudiant de fer un dispositiu amb els telèfons corporatius per crear 
grups per avisos d'atemptats consumats anomenat "CRONOS", per tant la comissaria tècnica no té 
coneixement de cap grup que no sigui del que s'està parlant, que a més està relacionat amb el nou 
redactat del PNT 216 - Intervenció immediata en Atemptat Consumat

 

. No estan pensant en fer cap 
tipus de grup de watts policial amb telèfons particulars. 

Servei unipersonals

 

, insistim en la premissa d'evitar-ho en qualsevol àmbit del CME, sigui quin sigui el 
servei a fer, donat el nivell 4 d'alerta. Ens diuen que hi ha casos molt concrets en que es fa, amb la 
voluntarietat de la persona, normalment caps per fer algunes gestions. Ens recorden que ja hi ha una 
ordre en que es fa referència a les mesures de seguretat a tenir en compte durant els serveis en 
general, una altra cosa seria la interpretació que donin els diferents caps, cosa que en alguns casos 
està passant. 

Compensació jornades 12 hores

 

, abans era la compensació per vals menjador (per un valor d’uns 
11€), es pretén agilitzar-ho a través d'una ordre de govern i la seva valoració actual seria d'uns 8 
€/dia, reclamem que pugui ser més elevat, ja que els caps de setmana es difícil trobar menús 
assequibles per aquest preu. Si es tracta de recuperar el que es va perdre, amb 8 € es queden força 
curts. 

Vals de roba

 

, tenim pendents els  de 2014 i 2015, que segons diuen a partir del maig es començaran a 
repartir. 

Règim d’Incompatibilitats

 - A l'hora d'assignar els límits horaris de no superar el 50%, s'ha fet un càlcul global d'unes 230 
 hores mensuals totals de les dos feines. 

, per tal d'adequar la referència en el article 45 de la llei de pressupostos, -
 - Es tindrà en compte la Llei 21/1987 d'incompatibilitats, amb l'aplicació de l'article 11 
 d'aquesta Llei, en referència a les activitats privades i la seva relació directa en la seva feina a 
 l'administració 

 - El procediment a aplicar seria el que tenen a la funció pública, al qual s'ha anat adaptant 
 totes les peticions que tenien fins ara, unes 100, que han quedat en 49 per les peticions 
 actualitzades, a les quals s'intentarà donar resposta personal el mes aviat possible. 



   
           

- El silenci administratiu seria negatiu, i el marge de resposta seria de 3 mesos, en 
casos d’urgència aquests tràmits es poden agilitzar. 

 - Es demana que es posi a la intranet del CME el model per fer les peticions. 
- Sobre la possibilitat d'exercir d'advocat també en casos referents al camp policial ens ho 
neguen de ple, en altres camps, es pot estudiar cada cas.  

 
Jubilació anticipada

 

, segons administració segueixen estant en contacte amb l'administració central, 
donant tot el que sol·liciten per tal de poder agilitzar-ho, el Conseller ho té com a punt a tractar en la 
possible propera reunió de la Junta de Seguretat. 

- 
Cronograma i processos selectius 

Nova promoció de 500 mossos, fa mesos que s'estan habilitant els mecanismes per iniciar la 
convocatòria com podrien ser les diferents proves d'accés, l'accés telemàtic, etc, a hores d'ara i amb 
les dates que estem, es podria parlar d 'iniciar escola a principis del 2018. 
- Especialitats

-Es demana que cada dos anys es facin concursos de mobilitat en les diferents especialitats, no 
sembla ni que ho tinguin previst, ni que els hi sembli viable. Una petició més per anar repetint. 

, BRIMO-TEDAX-U. Canina estan pendents de les resolucions per les diferents 
impugnacions (per les puntuacions de les titulacions acadèmiques i de l’Aranès), i així poder iniciar 
amb garanties aquests processos, no poden donar una data concreta de resolució. 

 
En el torn obert de paraules reclamem dos coses: 
 

- Un annex a la instrucció de vacances en què es faci constar que si et retallen el torn demanat i 
no et donen les dates que el fan atractiu, cal que et comptin un punt més. 

- Que es doni publicitat, si es que ja existeix, al txec que es pot fer servir per donar 
confidencialitat a les notes informatives, a veure si d’aquesta manera deixen d’obrir 
expedients disciplinaris per obrir una nota informativa que no et toca. 

 
 
 
 

Barcelona a 28 d'abril de 2017 

 


