Reunió sobre la dispensa de grau i una proposta d’instrucció sobre la
provisió temporal de llocs de treball al cos de Mossos d’Esquadra
Ahir a la tarda ens vam reunir amb la cap i altres funcionaris de la Subdirecció General de
Recursos Humans del CME. A l’ordre del dia només hi havia dos punts, el primer relacionat
amb la derogació de la dispensa de grau i el canvi de titulació acadèmica requerit per accedir al
CME i el segon és un projecte d’instrucció que ha de servir per ordenar i aclarir com proveir de
manera temporal llocs de treball al CME.
Sobre el primer punt: ja en les anterior convocatòries de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a
vam poder comprovar quina era la interpretació que els nostres gestors feien del canvi de
titulació operat per l’ingrés al CME, ara cal tenir el batxillerat o equivalent, aquest fet l’han
interpretat de manera restrictiva per poder-se presentar a caporal/a i sergent/a, però de
manera incoherent i contra tot sentit comú, sí deixen que un sergent/a que hagi accedit a
dita categoria amb el derogat article de la dispensa de grau, es pugui presentar a
sotsinspector/a... és a dir, els serveis jurídics del cos troben que aquell sergent/a
dispensat ha convalidat la titulació per estar a l’escala intermèdia, però sorprenentment,
no troben que un mosso que va accedir amb graduat escolar (i al que ara, evidentment,
ningú pot fer fora per no tenir el batxillerat) hagi convalidat “de facto” la titulació per l’escala
que ara ocupa, i li neguen el dret a seguir prosperant a no ser que es tregui el títol
corresponent, fet que no li demanen al sergent/a que no la té i deixaran que es presenti a
sotsinspector/a. Tots els sindicats hem estat contraris a aquesta manera “kafkiana”
d’interpretar, tots estem a favor d’aplicar una interpretació igual per a tothom, sense
discriminar, com sempre, a l’escala més perjudicada del CME: la bàsica!!!
Tampoc entenem, seguint el mateix raonament, que ara que obren promocions d’inspector/a,
intendent/a i comissari/a, interpretin que els intendents/as que van accedir amb dispensa, es
poden presentar a comissari/a, malgrat no tenir la titulació requerida... tot plegat sembla un
desgavell, mal plantejat i pitjor resolt.
El segon punt de l’ordre del dia era la presentació d’una proposta d’instrucció que ha de
regular la provisió temporal de llocs de treball al cos de Mossos d’Esquadra, ara toca
mirar-nos aquestes 11 pàgines amb deteniment, ens han donat una setmana de marge
per presentar esmenes... amb un primer cop d’ull ja us podem dir que trobem a faltar que
aquesta instrucció serveixi per donar reconeixement i una recompensa econòmica a la
famosa figura del “responsable” de servei, el/la cap de torn operatiu però no reconegut,
normalment de l’escala bàsica, al que li toca fer de cap de torn quan el sergent/a o el
caporal/a no hi és, un company/a que potser només té el graduat escolar, però que li
sobren coneixements, professionalitat i expertesa per liderar l’escamot quan a
l’organització li cal!!!. Com deia aquell entrenador de futbol: NO CAL DIR RES MÉS!!!

Salut!!!
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