Reunió Consell de la Policia
12/07/2017
Novament, aquesta reunió del Consell de la Policia, ha tornat a estar marcada per l'ombra de
l'acord signat dies abans per l'organització sindical SAP i els seus satèl·lits d'altres escales i
grups. Així mateix, l'organització sindical NO representativa, el SAME, ha tornat a deixar clar que
treballa al costat del SAP i ha demanat expressament poder signar l'acord.
Després dels problemes que va tenir l'administració per aprovar-lo, ara sí que ja és oficial, els
membres del Cos de Mossos d'Esquadra hem patit una retallada més (pèrdua de les
indisposicions amb declaració jurada que seguiran tenint la resta de funcionaris), a canvi d'uns
drets que ja teníem reconeguts en acords anteriors i que van quedar suspesos per les retallades
(millora del plus de nocturnitat, compensació econòmica per fer 12 hores de treball...) o d'altres
que ens han reconegut en diverses sentències judicials (els AP's per antiguitat).
Altres Punts tractats:
1. Convocatòria d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra: El conseller manifesta que amb la
nova llei de pressupostos de l'Estat per l'any 2017, es permet convocar més places que les de
reposició corresponents al 10% addicional i que per aquest motiu, es veuen legitimats per
convocar la nova promoció d'accés de 500 places al cos.
2. Convocatòries d'especialitats: Està previst que pel setembre o octubre es convoquin places
a les especialitats d'Ordre Públic, Canina i TEDAX. També ens informen de la intenció de
convocar places a les especialitats de Trànsit i Investigació durant els mesos de febrer o març de
l'any que ve.
3. Concurs General: A preguntes dels sindicats, ens responen que aquest any no sortirà cap
Concurs General i que abans volen convocar concursos d'especialitats perquè la gent que ocupa
plaça en comissió a les especialitats i encara té plaça fixa a Seguretat Ciutadana, deixin les
seves places i aquestes puguin sortir a concurs.
4. Aplicació de l'Acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics: Res de
nou, l'administració informa que seguim tenint el mateix calendari, l'any que ve ens retornaran
l'últim tram de la paga que resta de 2012 i un 10% de la paga de 2013. L'increment retributiu de
l'1% que ens deuen des de l'inici d'any, s'abonarà en la propera nòmina amb efectes retroactius
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des del mes de gener.
5. Informació sobre la situació d'hores acumulades a la Divisió d'Investigació Criminal:
Ens informen de l'estat de la bossa d'hores dels membres de la DIC, entre els quals hi ha
membres que poden arribar a tenir 4000 hores acumulades. Es sol·licita la creació d'una
Comissió d'Investigació per tractar aquest tema.
6. Informació sobre assumptes personals no gaudits durant l'exercici policial en curs:
S'exposa la problemàtica i el greuge que suposa que agents que han sol·licitat el gaudiment de
dies d'assumptes personals durant l'exercici policial, i aquests hagin estat denegats per
necessitats de servei, els perdin i no els puguin acumular per l'exercici policial de l'any següent.
7. Bossa d'hores extres per pair la manca d'efectius a USC: Ens manifesten que no estan
contemplades, que s'han gestionat 4,6 milions d'euros en hores extres pel POEA i per les
comissaries de costa ara a l'estiu.
8. Peticions de comptabilitats: Se'ls exposa la problemàtica que suposa que hi hagi gent que
rep una oferta de treball i no la pot agafar, per la tardança de l'administració en resoldre la
sol·licitud de comptabilitat. Ens informen que s'està estudiant la manera d'agilitzar el procés.
9. Repartiment de tàser i esprais: El lliurament dels tàser està previst pel mes de setembre,
però posteriorment s'ha d'anar fent la formació i com aquesta eina va juntament amb un DEA i
una càmera, fins que no es tingui tot el material, no seran operatives. El calendari aproximat que
ens faciliten, és pel mes de març de 2018. Sobre l'esprai manifesten que ara per ara no hi ha res.
10. Junta de Seguretat de Catalunya: Ens informem del resultat de la reunió i del que tots
sabem per la premsa, que el Cos de Mossos d'Esquadra s'integrarà amb ple dret al CITCO.
11. Informació jubilació anticipada: Diuen que les dades a Madrid les van enviar fa dos anys i
encara no han rebut resposta. Així mateix, ens manifesten que volen crear una comissió junt
amb Policia Foral i GUB per estudiar la implementació.
12. Informació sobre les pràctiques de tir: Els sindicats els hi fem arribar les queixes per falta
de munició i per la mala situació d'algunes galeries. El Conseller encarrega a la directora de
l'ISPC fer un pla per la millora de les galeries de tir de l'escola. Reconeix moltes mancances en
aquest aspecte.
13. Modificació de la imatge corporativa: Estan treballant per realitzar un nou decret d'imatge,
com a novetat, destaquen la possibilitat d'accedir al cos amb tatuatges visibles amb unes
limitacions.
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