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CONSELL DE LA POLICIA DE 15
DE MAIG
Barcelona, 16 de maig del 2017.-

En data 15 de maig ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia. En
aquest comunicat us exposem els punts més rellevants que han estat tractats:
•

Acord de 15 de maig del 2017.

S’informa al consell de l’acord al qual s’ha arribat entre l’administració i les
organitzacions sindicals del CME. No obstant, al no haver pogut estar inclòs en l’ordre
del dia s’ha decidit informar del mateix en una sessió extraordinària del Consell prevista
pel dia 17 de maig.
•

Tramitació de la nova llei de Policia de Catalunya.

Donat que en el darrer Consell per part del Conseller Jané es va manifestar que per
aquestes dates ja disposaríem de la nova llei, preguntem per quin és l’estat actual de la
mateixa.
Ens manifesten que la Direcció General ja ha fet arribar una proposta i que actualment
estan valorant traslladar-la al govern. No obstant no es considera que ara sigui el
moment per obrir aquest debat i per tant quedarà aturat provisionalment.
•

Petició de regulació administrativa de segona activitat.

L’administració ens emplaça a tractar el tema a la comissió permanent de segona
activitat que ja està convocada pel dia 25 d’aquest mes. D’aquesta manera esperen que
el procés de regulació mitjançant llei sigui el més ràpid possible.
•

Convocatòria d’accés al CME.

Ens informen que durant la segona quinzena del mes de juny de 2017 es publicarà la
convocatòria de 500 places per accedir al cos. Previsiblement aquesta nova promoció
s’incorporaria al servei per fer les pràctiques a finals de 2018.
•

Informació sobre l’estat actual de les negociacions per donar compliment a
la resolució 7/XI del Parlament de Catalunya.

Per part del representant de funció pública es manifesta que actualment hi ha dos grups
de treball per tractar la devolució de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014 i del
FAS, el complement de productivitat i els altres drets que es van retallar.
Us recordem que aquests temes s’han de tractar a la mesa general de funció pública
perquè, tot i que ho hem demanat en diverses ocasions, els CME no disposa d’una mesa
de negociació pròpia.
•

Increment de retribucions per funció pública previst a la llei de
pressupostos.

Per part de la representant d’economia s’informa que en el moment que la llei de
pressupostos estatal contempli aquest increment serà d’aplicació pel cos de Mossos
d’Esquadra amb caràcter retroactiu.
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•

Revisió del quilometratge per fer formació.

L’Administració manifesta que està fent una revisió de la imputació del quilometratge ja
que reconeix (tal i com així vam denunciar en escrit presentat el mes de febrer) que no
s’està imputant correctament ni la distància ni el temps.
•

Petició de reconeixement de dos dies addicionals de permís per assumptes
personals per antiguitat al complir el 6è trienni.

Aquest dret queda reconegut per tots els membres del CME en la signatura de l’acord de
data 15 de maig però per part de la subdirectora de Recursos Humans s’informa que tots
els companys que tenen reconeguda l’extensió de la sentència guanyada pels serveis
jurídics del SAP, també gaudiran dels dies corresponents a l’any 2016.
•

Informació sobre el canvi d’uniformitat del CME.

El Conseller informa que estan treballant en un canvi d’uniformitat pel CME i que també
es farà la proposta als Ajuntament per tal d’unificar els criteris.
Un cop tinguin enllestida la proposta es presentarà a les organitzacions sindicals per tal
que puguin fer les aportacions que considerin necessàries.
•

Creació de la fundació del CME.

El projecte per la creació es troba al darrer tram i properament es farà la presentació de
la mateixa.
•

Convocatòria de la Junta de Seguretat.

El Conseller informa que s’ha tancat un ordre del dia i s’han proposat fins a cinc dates
proposades. Des de la nostra organització sindical hem manifestat les incidències que el
conflicte competencial entre mossos i altres cossos de l’Estat estan provocant, com és el
cas de la Unitat Aquàtica.
•

Incidències amb el número NOT.

Per part del SAP hem tornat a reclamar la utilització del número NOT en totes les
tasques policial. Des de la nostra organització sindical hem tornat a posar de manifest
els problemes que alguns companys han tingut, pel desenvolupament de la seva feina,
per la prohibició de no poder utilitzar el numero NOT en la tramitació de denúncies.
Tot i que primerament l’Administració no ha estat favorable, després de la nostra
exposició, hem aconseguit el compromís per buscar solucions per tal que el NOT
serveixi per la identificació dels agents als atestats i a les denúncies de trànsit.
Aquest és el resum dels punts més rellevants tractats al Consell de la Policia. Si voleu
ampliar la informació sobre aquests o sobre la totalitat dels punts tractats, teniu a la
vostra disposició als delegats del SAP.

SAP, TREBALLEM X A TU!
C-70/2017

