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CONSELL DE LA POLICIA DE 12
DE JULIOL DEL 2017
Barcelona, 13 de juliol del 2017.-

Ahir en data de 12 de juliol va tenir lloc la
darrera sessió del Consell de la Policia de la
Generalitat - mossos d’esquadra, en la qual
hi estem representats les organitzacions
sindicals.
Després d’aprovar-se les actes de les
sessions anteriors i després de tractar-se els
expedients disciplinaris vam abordar els
punts que us resumim a continuació.
1.- Acord 2017
Després de passar el tràmit de la Comissió de Retribucions i Depeses de Personal,
en el Consell celebrat ahir es va signar de nou l’acord de millora de les condicions
laborals del cos de mossos d’esquadra (ara amb signatura del Secretari general
d’interior).
A tal efecte, l’Acord passarà pel Govern en data del 25 de juliol, sortirà publicat al
DOGC el 26 o 27 d’aquest mes i passarà a fer-se efectiu amb caràcter immediat.
Per tant, l’últim cap de setmana d’aquest mes de juliol ha de donar dret a començar a
percebre la compensació per treballar en cap de setmana 12 hores.
2.- Reglament intern de funcionament de la Comissió Permanent de 2a activitat
S’ha aprovat pel Consell el Reglament que regula el funcionament de la Comissió
Permanent de Segona Activitat del cos de mossos d’esquadra.
3.- Convocatòries mossos d’esquadra (accés, promoció i provisió)
Finalment i després del conflicte polític mantingut amb l’Estat ha estat convocada la
convocatòria de 500 places d’accés, per al cos de mossos d’esquadra.
En relació a les convocatòries internes previstes per a especialitats:
• Ordre públic, TEDAX i Guia Caní prevista per a setembre / octubre del 2017.
• S’accepta la petició del SAP de convocar concursos per algunes (no totes de
moment) les especialitats. Trànsit i Investigació tindran convocatòria en el
primer trimestre del 2018.
• Des del SAP continuem demanant la convocatòria d’un Concurs General per a
Seguretat Ciutadana i per a Protecció de persones i béns (escrits i 1-20170362386-1 respectivament)
4.- Mesa General de la Funció Pública

C-99/2017

1
2

sindicat autònom de policia
Carrer Malats número 27, 08030 - Barcelona - Tel. 93.342.68.10 - Fax. 93.342.68.11 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

S’ha aprovat el retorn, de moment del 10% de la paga extraordinària que ens deuen
del 2013. Abans del setembre es tornaran a reunir per calendaritzar el retorn del 90%
restant. Encara falta la del 2014 també.
En relació a les IT (incapacitats temporals) s’haurà de desenvolupar un Decret Llei
que reguli l’ampliació de malalties que donen dret a percebre el 100% de les
retribucions a partir del primer dia de la baixa. Encara no es sap quan podrà estar
llest aquesta normativa.
5.- Pagament de les nòmines.
Davant la diferència de pagament entre unes entitats i les altres, l’Administració ens
ha informat que Economia sempre dóna l’ordre de pagament el penúltim dia de cada
mes. No obstant saben que hi ha entitats (CaixaBanc, BBVA i properament BSCH)
que avancen el pagament de la nòmina per voluntat pròpia.
6.- Hores extraordinàries per a USC
Continuem reclamant la necessitat d’una bossa d’hores per a USC davant la manca
d’efectius que patim. Evidenciem els #sotamínims de diverses destinacions les
quals, malgrat haver estat reforçades pel Pla d’Estiu encara estan en aquesta
situació.
L’Administració és sensible a les nostres demandes però considera que amb el Pla
d’Estiu i el POEA queda cobert mínimament aquest manca d’efectius. No ens queda
més que insistir i evidenciar que no. Que no n’hi ha prou! A Salou la setmana
passada (per posar un exemple de costa) només hi havia dos indicatius al carrer. A
Barcelona, l’indicatiu de l’Hotel Vela està hipotecat al lloc sense poder dirigir-se a
incidents de seguretat ciutadana (com per exemple algun de violència de gènere).
Continuarem insistint!
7.- Investigació
Des del SAP hem tornat a denunciar l’excessiva acumulació d’hores acumulades
pels efectius de la família d’investigació. Considerem una bestiesa que hi hagi
efectius que tinguin entre 2000 i 4000 hores acumulades i que per tant cal trobar un
sistema de compensació diferent al que hi ha hagut fins ara (totalment ineficaç)
És per això que hem tornat a reclamar una Comissió de Treball exclusiva per a
Investigació la qual ha estat acceptada pel Consell. En aquesta Comissió es
tractaran els horaris, les hores acumulades, la unificació de la BL (bossa lineal) amb
la BC (bossa de coeficient) i les GNP.
8.- Tàsser i esprais de defensa
El proper mes de setembre s’adquiriran les Tàsser. No obstant un cop adquirides cal
fer la formació als efectius del cos. Així mateix aquests dispositius van juntament
amb DEA’s i càmeres que també s’han d’adquirir. És per això que està previst que
fins el mes de febrer o març del 2018 no estiguin llestes per utilitzar al carrer.
9.- Junta de Seguretat de Catalunya
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Des del SAP ens alegrem que finalment s’hagi reunit la Junta de Seguretat i que
finalment el CME entri en el CITCO i a la Taula de Valoració de Risc de l’Amenaça
Terrorista.
Així mateix s’han certificat els efectius del cos de mossos d’esquadra per la qual cosa
l’Estat té un deute amb la Generalitat d’uns 619M d’euros.
10.- Jubilació anticipada
Es va poder plantejar aquesta qüestió en el torn de precs i preguntes de la Junta de
Seguretat celebrada el passat dia 10 de juliol. A tal efecte el DGP va informar al
Consell que s’ha creat una Comissió Mixta (Estat - Generalitat) per treballar en la
direcció d’assolir la jubilació anticipada per a mossos.
Des del SAP demanen que s’acceleri el ritme de treball ja que hi ha companyes i
companys que estan molt propers (per alguns ja és massa tard) a l’edat i que cada
vegada en serem més.
11.- Nou model de relacions laborals
Des del SAP hem tornat a reclamar obrir un marc de negociació on es pugui abordar
i millorar el model de relacions laborals que a dia d’avui impera en el cos de mossos
d’esquadra. Aquesta és l’única qüestió pendent de la darrera plataforma
reivindicativa amb la qual les organitzacions sindicals que vam actuar en Unitat
d’Acció demanàvem. Continuarem treballant.
12.-Mancances en la formació de tir
En el mes d’octubre està previst que arribin 3M de cartutxos. Així mateix s’està fent
un esforç per millorar les galeries de tir de l’ISPC i s’està buscant una nova ubicació
per a les pràctiques de Mollerussa amb la qual es doni un millor servei a la RPP.
13.- Decret d’Imatge
Des del SAP hem tornat a demanar que s’acceleri el nou decret d’imatge i més
després de les manifestacions fetes pel cos en relació als tatuatges.
14.- Privatització del servei de trànsit
La nostra organització ha tornat a denunciar la privatització que pateix l’especialitat
de trànsit amb l’últim exemple (enquestes a l’A-2). Amb aquest i amb els dispositius
del Circuit de Catalunya considerem que aquests serveis s’han de fer amb caràcter
extraordinari ja que, en cas contrari es buiden de vigilàncies les carreteres en
benefici d’entitats privades.
Aquestes han estat les qüestions tractades en el Consell de la Policia. En cas de
tenir algun dubte us podeu posar en contacte amb els delegats que el Sindicat
Autònom de Policia té a les Comissaries.

SAP, TREBALLEM X A TU!
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