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REUNIONS DIA 22 I 23 DE FEBRER DE 2023 
 

Aquesta setmana hem estat convocats dues vegades per l’Administració: el dimecres 22 vam fer 
una primera trobada per engegar una mesa de negociació entre els sindicats que tenim 
representació al Consell de la Policia i alguns representants de l’Administració, membres també 
del Consell de la Policia, liderats per la Secretaria General d’Interior (la Sra. Tamara Garcia), i el 
dijous 23 es va fer una reunió de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla d'Igualtat de la PG-
ME. Passem a fer un resum del més destacable d’aquestes reunions: 
 
Reunió mesa de negociació: 
 
La proposta de l’Administració ha estat que cada sindicat fes una petita explicació d’aquelles 
condicions de treball que li sembla més necessari millorar al CME. Un cop fetes aquestes 
demandes les estudiaran i ens convocaran a una reunió per fer-nos un retorn de les que son 
abordables i, en conseqüència, les que es podrien concretar en un acord laboral que faci el nostre 
treball més digne, professional, ben reconegut i amb millors perspectives de futur, ja tenim data 
per aquesta reunió de retorn, el dia 9 de març. Per part del CAT trobareu, en el següent enllaç, 
l’escrit registrat aquest divendres amb el que de moment considerem més prioritari:  
http://www.elsindi.cat/wpCom/Propostes CAT mesa negociació.pdf 
 
Reunió de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla d'Igualtat de la PG-ME: 
 
D’aquesta reunió volem destacar 3 aspectes que poden ajudar a millorar la situació de la dona 
dins el cos, les dues primeres venen directament relacionats amb el que va aprovar de manera 
general la Mesa de la Funció Pública, que serien: l’ampliació del permís de lactància natural 
fins els 24 mesos (cal acreditar aquest fet amb un informe mèdic) i la possibilitat de no assistir 
a una jornada laboral pel fet de patir menstruació dolorosa, aquesta jornada és 
RECUPERABLE, es justifica amb una declaració jurada i les hores passen a romanent. Ja es pot 
fer us dels dos permisos. 
 
El tercer aspecte està relacionat amb la igualtat d’oportunitats, al CAT fa temps que reclamem 
l’eliminació de les proves físiques en les promocions d’ascens i hem demanat que la Comissió 
es pronunciés sobre aquest fet, doncs les proves físiques provoquen que les dones embarassades 
o que estiguin alletant no puguin ascendir, encara que les proves físiques només siguin meritòries, 
no poder puntuar en aquestes pràcticament les deixa fora de la possibilitat de promoció. Tots els 
membres de la comissió van estar d’acord en aquesta mesura, per tant, es farà constar en 
acta i es comunicarà a la Comissió de Promoció i Provisió de llocs de treball per tal d’eliminar 
aquestes proves, esperem que en els pròxims concursos ja no es facin. Aquesta mesura 
també evitarà que les persones lesionades vegin truncada la seva possibilitat d’ascens, fet que 
ens feia perdre talent en moltes ocasions. 
 
Us seguirem informant de com evolucionen les nostres demandes, som conscients que hi ha molts 
interessos en joc i que cal mesurar molt bé com els defensem i exigim. 
 

 
SALUT!!! 
 

CATalunya, 26 de febrer de 2023 
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