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CONSELL DE LA POLICIA 22-12-2014 
En data 22 de desembre s’ ha celebrat el Consell de la Policia on 
l’ Administració portava la clara intenció d’ aprovar el nou 
quadrant horari per tot el territori. Finalment encara no s’ ha 
aprovat tot i que el sindicat majoritari ja ha anunciat estar 
predisposat a signar després que hagi consultat a la seva 
afiliació. A continuació us fem un resum dels temes tractats. 

Després de puntualitzar algunes esmenes sobre les actes de les dues reunions anteriors i tractar un 
expedient disciplinari, s’han tractat els temes següents: 

1.- ENS INFORMEN SOBRE TRES PROPOSTES D’INSTRUCCIÓ I UNA ORDRE DE SERVEI: 

- Proposta d’ Instrucció de modificació de l’apartat 3.2 de la Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre 
absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistències a 
consulta mèdica dels membres del cos de Mossos, que regula la presentació dels justificants 
mèdics. 
 
- Proposta d’Instrucció sobre l’obligació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra de 
comunicar les dades de localització i mantenir-les actualitzades al Registre de Gestió de Personal 
(GP) de la Direcció General de la Policia, que regula les dades obligatòries i potestatives a informar, 
modificant la instrucció anterior. 
 
- Ordre de servei per la qual es regularan les actuacions a seguir davant la defunció d’un membre 
de la PG-ME, tal i com va demanar la Trisindical en escrit de data 1 de desembre. 
 
- Proposta d’Instrucció sobre l’autorització per poder prestar el servei sense la uniformitat 
reglamentària en determinades unitats del cos de Mossos d’Esquadra.  
 

2.- CRONOGRAMA PROVISIONAL 2015 

 
Ens lliuren el Cronograma dels processos selectius previstos per a l’any 2015 (a proposta de 
l’Administració, on ja s’inclou la previsió de convocatòria del concurs general per a les escales 
bàsica i intermèdia per a la primera setmana de setembre.  
 
Per altra banda,  s'obre la porta a nova promoció de mossos pel 2015 però que això no assegura 
que n'hi hagi ja que les comunitats que no han acomplert els objectius de dèficit sembla que no 
tindrien suport estatal per tirar endavant convocatòries d'accés. 
 

3.- PUBLICITAT A INTRANET D’ OFERIMENTS LLOCS DE TREBALL ESCALA INTERMÈDIA. 

L’Administració informa que no creu convenient la publicació a Intranet de l’oferiment de llocs de 
treball vacants de l’escala Intermèdia, tal i com han demanat les organitzacions sindicals 
representatives en diverses ocasions. 

http://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2014/12/141202_com_conj_baixada_de_bandera-escrit_registrat.pdf
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4.- ENCÀRRECS DE FUNCIONS. 

L’Administració informa que estudiarà aquells casos en que es puguin realitzar encàrrecs de 
funcions, per atribucions de funcions de superior categoria a membres del cos de mossos 
d’esquadra, tal i com històricament han demanat les organitzacions sindicals representatives.  
 
 

5.- DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA 2012 I SUCCESSIVES. 

 
Davant la petició d’informació sobre la devolució de la paga meritada de l’any 2012, i el pagament 
de les pagues extraordinàries de l’any 2013, 2014 i 2015, l’Administració manifesta que no pot 
respondre amb concreció i que caldrà esperar els pressupostos. 
 

6.-  PREVISIÓ DEL PAGAMENT D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI PENDENTS DE SATISFER.  

L’Administració informa que les corresponents a març-setembre 2014, i algunes encara pendents 
de 2012 i 2013, es troben en tràmit a Economia i Finances. A partir de octubre 2014 encara es 
troben pendents de tramitació. 

7.- MILLORES EN MATÈRIA DE PERMISOS.  

L’Administració únicament informa que estan estudiant com fer l’aplicació al CME de les millores 
aprovades per la Mesa de Funció Pública en matèria de permisos.  

8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA PRESENTADA PEL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR.  

L'Administració ha acceptat incloure el dia 1 de maig com a festiu amb dret a compensació 
amb coeficients, tal i com va demanar SAP-UGT en la darrera reunió com a punt a negociar 
per acceptar l’acord. 

El SAP-UGT diu que ara ja dóna la proposta per validada, que "aquest no serà el millor 
acord que han signat" i que "defensaran aquesta proposta". Han manifestat que faran una 
consulta entre la seva afiliació i que aniran als serveis a fer pedagogia sobre l'acord entre els 
agents. Han previst que sobre mitjans de gener ja tindran el resultat de la consulta i podran 
signar ja el que ara, de moment, és un pre-acord. 

SAP-UGT, inclosa la seva filial AFITCME és, de moment l’únic sindicat que signarà l'acord 
(SICME no el signarà, de moment, perquè no recull les seves demandes específiques). El 
Director General de la Policia manifesta que amb la signatura del sindicat MAJORITARI és 
suficient per a tirar endavant l’acord. 

Tal i com ja vàrem expressar en la darrera reunió de la comissió, la TRISINDICAL hem 
manifestat que NO signarem aquest acord, donat que no dóna compliment al manament 
parlamentari que va donar inici a aquesta negociació i que tenia com a objectiu acabar 
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amb els canvis sobtats en els torns i serveis i millorar la conciliació de la vida familiar i 
laboral dels agents. Les noves condicions horàries signifiquen més flexibilització horària a 
les unitats de seguretat ciutadana. 

Des de la Trisindical hem demanat que la consulta sobre l’aplicació de les noves 
condicions horàries es faci a tots els agents afectats, i no únicament als afiliats de SAP-
UGT. Recordem que en el cos de Bombers el darrer acord va ser votat per tots els 
funcionaris abans de la seva aplicació. 

9.- COMPLIMENT ACORD D’ EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA. 

Hem demanat el compliment de l’acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del 
CME. L’administració vol vincular el pagament del darrer tram a l’acord d’horaris. Hem posat de 
manifest que el compliment de l’acord NO POT SER un element de negociació, sinó que és un 
acord ja signat i que cal donar compliment quan s’aixequin les mesures de restricció salarial per als 
funcionaris. 

10.-  VACANCES INVESTIGACIÓ. 

Hem demanat l’adequació dels torns de vacances a l’operativa de l’especialitat d’investigació i 
quedin exceptuades de l'obligació de respectar el 80% de permanència mínima del personal. 

11.- PAGAMENT DE NOCTURNITAT. 

Hem demanat que es faci efectiu el pagament de les hores de nocturnitat als perllongaments del 
torn de tarda o d’altres torns. L’Administració diu que aquest pagament ja es fa efectiu i demana 
que els casos concrets facin la corresponent reclamació per tal que siguin abonats. 

12.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT GUÀRDIES NO PRESENCIALS. 

Demanem la Convocatòria de la Comissió de seguiment de l’acord de guàrdies no presencials, 
atesos els darrers canvis operatius en les Unitats i Àrees d’Investigació. 

13.- IMPLANTACIÓ DE LA TÀSER. 

L’Administració informa de la propera implantació de dispositius electrònics de control a la PGME 
(TASER), supeditant-ho a les possibilitats pressupostàries. De moment està previst que per a les 
USC serà pels Caps de Torn. També ARRO, BRIMO, ARIAC. Es donarà formació als agents. 

14.- TRASLLAT ARRO GIRONA. 

S’informa del trasllat de les dependències de l'ARRO de la Regió Policial Girona a les dependències 
de l'Institut Gaudí de Girona previst per al dia 19 de gener de 2015. 

15.- CANVI SISTEMA VAL DE ROBA DE PAISÀ. 

Es torna a demanar un canvi de sistema pel que fa a la compensació per utilització del propi 
vestuari durant el servei (Vals de roba de paisà). 
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16.- DISTRIBUCIÓ DE LA ROBA D’HIVERN ALS MEMBRES DEL CME.  

Tal i com hem comunicat per escrit des de la Trisindical, tot i ser una millora respecte del que hi 
havia fins ara, el material lliurat és totalment insuficient i cal que l’Administració es plantegi 
l’establiment d’una uniformitat específica per a les zones de fred. 

17.- EDAT DE JUBILACIÓ AL CME. 

L’ Administració informa que convocarà una reunió per a informar sobre les propostes per a poder 
fer efectiu l’avançament de l’edat de jubilació dels agents del CME . 

18.- ESTAT DEL PROCEDIMENT DE LLIURAMENT D’ARMILLES I GUANTS ANTITALL.  

S’ha iniciat el procediment de lliurament de les armilles durant aquest mes de desembre i es 
completarà a principis de l’any 2016 (13.500 agents). Pel que fa als guants antitall, no han pogut 
concretar la data d’inici de lliurament. 

19.- PROBLEMES DE FUNCIONAMENT DEL PORTAL ATRI.  

Demanem que es faci un esforç per millorar el sistema, donat que té una incidència directa en el 
funcionament dels serveis en el CME i també, en alguns casos, els problemes a la xarxa poden 
derivar problemes en els terminis de justificació d’indisposicions, per exemple. 

20.- VALS MENJADOR. 

Hem demanat la recuperació dels vals menjador, ateses les jornades horàries del CME. 


