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CONSELL DE LA POLICIA EXTRAORDINARI 

 
 02/06/2022 

 

Avui hem tingut una trobada de Consell de la Policia virtual per tractar, principalment, el tema pel que 
hem estat tristament notícia, la denúncia d'ara ja cinc (5) companyes per presumpte abús o agressió 
sexual d’un dels metges del Departament d’Interior que havia de certificar les seves adaptacions 
laborals o valorar les seves patologies. 
 
En aquesta sessió extraordinària han quedat clares moltes coses:  
 

- Hem de revisar els protocols per evitar que circumstàncies com aquestes es tornin a produir.  
- Cal millorar el sistema per evitar la doble (o triple) victimització, de la que tant parlem, però 

que no s’acaba. 
- El nostre sistema disciplinari s’aplica de manera implacable (majoritàriament, si no tens padrí) 

quan ens denuncien penalment, però no passa el mateix quan la víctima és agent del CME i 
denuncia els fets penalment...  

- Nosaltres patim mesures cautelars de suspensió sense sou i feina perquè la DAI ràpidament 
ho demana com a mesura administrativa, però si el denunciat no és agent del CME, els 
nostres responsables polítics esperen que aquestes mesures cautelars arribin per l’àmbit 
penal. 

 
No pot ser que la primera notícia que tenen els hi arribi a principis del 2020, que tinguin coneixement 
que hi ha un procediment penal obert al juny del 2020 i no encarreguin a cap unitat del CME la 
investigació dels fets denunciats i del presumpte autor d’aquests.  
 
Aquest cas ha servit per fer aflorar, una vegada més, aquella sensació d’arbitrarietat a la que estem 
sotmesos. Hem comentat que tenim mosses agredides i assetjades que han patit tant, que han 
emmalaltit i ara es troben en situació d’incapacitat laboral absoluta.  
 
El Conseller ha volgut recordar que en un Consell de la Policia anterior ja es va acordar fer una 
jornada per parlar del nostre règim disciplinari i del funcionament de la DAI, esperem impacient que 
marqui la data. Igual com esperem impacients la revisió de tots els protocols que considerin per evitar 
situacions com les que ara lamentem. 
 
També han aprofitat aquest Consell per comunicar-nos que han aprovat una millora retributiva per les 
incapacitats temporals, doncs fins ara, si durant la baixa laboral consolidaves un trienni o es produïa 
un augment de sou, aquestes millores no es feien efectives fins que tornaves a estar d’alta mèdica, i 
no es feia de manera retroactiva. A partir d’ara i amb efectes 1 d’abril de 2022, si aquests fets 
succeeixen, podràs reclamar l’import del trienni o del augment salarial que has deixat de percebre per 
trobar-te en situació d’incapacitat laboral temporal. 
 
En breu ens convocaran per una sessió ordinària de Consell de la Policia. Us seguirem informant. 
 
 
SALUT!!! 
 
CATalunya, 02 de juny de 2022 


