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REUNIÓ AMB EL COMISSARI ESTELA I EL COMISSARI SALLENT 

 
Aquest matí ens hem reunit amb l’actual comissari en cap i el seu segon, vam estar convocats la 
setmana passada i l’objectiu era realitzar un intercanvi de sensacions i necessitats 
encaminades a millorar la situació dels agents del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
Al CAT ja ens vam mostrar partidaris del canvi, perquè pensem que cal fer un tomb en la 
manera de liderar el Cos, volem uns caps policials que vulguin escoltar a les bases del 
col·lectiu, que estiguin disposats a millorar les nostres condicions laborals, que apostin 
per l’empatia, la igualtat, la professionalitat, la conciliació i la integració. Avui, amb el petit 
intercanvi de demandes mútues fetes durant la reunió, tenim la sensació que aquest canvi és 
possible, doncs moltes de les queixes, propostes, i reivindicacions que els hi hem fet, també 
estan a l’agenda del nou equip: 
 

- Millorar les condicions horàries, per fer la tasca professional compatible amb la vida 
personal i familiar.  

- Donar l’impuls necessari i definitiu al Pla de Carrera per les USC. 
- Modificar el sistema d’avaluació (PGA) per un sistema més just, objectiu i plural. 
- Apostar per la formació continuada i per un sistema de manteniment psico-físic global 

i compensat. 

- Vetllar per una bona integració dels companys en segona activitat i amb adaptacions 
al lloc de treball. Per aconseguir aquest objectiu cal un canvi de mentalitat de molts 
dels nostres comandaments i traslladar que s’ha de treballar amb el convenciment de 
que tothom suma. 

- Estar amatents a les necessitats més bàsiques dels efectius: bones instal·lacions, 
material en condicions, vestuari adaptat a cada circumstància laboral i climàtica, un 
parc mòbil suficient i divers... 

- Millorar el sistema de gaudiment de les vacances i els permisos, hem proposat 
l’autogestió dels grups. 

- Revisar el règim disciplinari i la seva aplicació per part de la DAI. 
- Aconseguir un sistema compensatori pels àpats de totes les jornades de 12h, encara 

que aquestes no es facin en cap de setmana. 

- Modificar el sistema de calibratge quilomètric, per un programa que doni els 
quilometres que realment es fan seguint els itineraris recomanats. 

- Revisar i supervisar la cobertura jurídica, cal assegurar als agents la cobertura legal 
en les seves actuacions i el cobrament de les indemnitzacions que els pertoquin, 
sense esperar que siguin els advocats dels sindicats els que facin aquesta feina. 

 
En resum, la sensació és bona, però ara cal anar veient com aquestes voluntats es 
concreten. El nou comissari en cap ens ha semblat un home que va per feina, esperem 
que el deixin treballar i veure en breu aquestes millores! 

 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 
 
CATalunya, 18 de gener de 2022 


