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133 CONSELL DE LA POLICIA (4t) 
 

El passat 14 d’Abril des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, vàrem sol·licitar 

mitjançant escrit registrat la Convocatòria del Ple del Consell de la Policia en sessió ordinària, tal 

com pertocaria, abans de la formació d’un nou Govern de la Generalitat, per tal de deixar les coses 

encaminades i per poder avançar en la creació de Grups de Treball i Comissions per tractar totes 

les problemàtiques que tenim a dia d’avui. 

Doncs el passat divendres 7 de Maig vàrem tenir el Ple del Consell de la Policia núm. 133, la 4a 

Sessió en que hi som presents, i que s’haurà d’allargar, esperem, en una Sessió més, donat la gran 

quantitat de Punts d’Ordre del Dia, un Total de 42 Punts. 

A continuació un resum del més destacat del Consell de la Policia: 

Sobre l’aplicació de l’increment retributiu del 0,9% establert als Pressupostos Generals de l’Estat 

per l’any 2021 per a tots els funcionaris públics i del Pagament del 50% de la Paga Extra del 2014, 

s'haurà d'esperar a la formació del Nou Govern i tractar a la Mesa de la Funció Pública. Sobre el 

retorn del FAS, ens tornen a comunicar que està suspès i també s'haurà de tractar amb el nou 

Govern. I sobre l’increment addicional del 0,3% establert a l’article 25.3 de la Llei 4/2020, de 29 

d’abril, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, igual. 

Sobre els Processos de Selecció i Provisió de Llocs de Treball, des de la Subdirecció de Recursos 

Humans en faciliten el Cronograma amb la previsió dels Processos Selectius 2021-2022 on si tot va 

segons l’estipulat el 17 de Maig sortiran les Bases del Concurs Oposició d'Especialitats Investigació 

Bàsica, Avançada i Científica Avançada. I al 4 d’Octubre les Bases del Concurs General de Mosso/a, 

Caporal/a, Sergent/a i Sotsinspector/a. 

S'ha demanat per part dels Sindicats que es creïn diferents Grups de Treball i Comissions, entre 

ells per tractar el Canvi de Model dels Concursos de Promoció, la Comissió de Seguiment de 

l’Acord, per tractar el Pla de Carrera Professional de Seguretat Ciutadana, per Actualitzar el 

Decret d’Horaris, i altres per concretar que acabarem de tractar la setmana que ve per tal de 

Calendaritzar. En principi eren reticents a crear aquests Grups de Treball i Comissions, però des 

del SEGCAT hem manifestat que cal poder treballar prèviament i cal anar al Consell de la Policia 

amb els Deures Fets, per no repetir el mateix en cada Consell. 

Sobre el reconeixement dels dies d’Assumptes Personals per raó d’antiguitat del 2016, s'han 

reconegut a un total de 5061 efectius amb la sentència del 2016. Només s'havien reconegut 86 

per extensió de sentència. 
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Des de la Subdirecció de Recursos ens informen que farem una Reunió Monogràfica a part per 

tractar la Problemàtica del Romanent generat pel COVID19 en certes Unitats. 

Des del Departament d'Interior ens informen que continuen demanant la recompensació 

COVID19 per haver estat en primera línia, però s'haurà de reclamar al nou Govern. 

Sobre la Vaccinació, Riscos Laborals ens informen que depèn de Salut. Ja s'ha vaccinat un 80% del 

Cos i la setmana que ve es reprendrà la Vaccinació, desconeixent la franja d'edat i el Vaccí que 

posaran. 

Sobre les Hores Extres de POEA de moment no hi han i es cobreix amb ordinari, cosa que s’ha 

reclamat que estàs perdent un efectiu per cobrir el que es feia fins ara amb extraordinari. Des del 

SEGCAT hem demanat quina és la directriu de la CSUCOT perquè els Sergents no puguin fer hores 

extres, ja que ha estat la resposta en una Regió Policial. No ens sabut contestar i ens han demanat 

que els hi enviem la Problemàtica per poder donar resposta. 

Fins aquí els Punts més destacats dels 16 Punts del Ordre del Dia tractats al Ple del Consell de la 

Policia. Continuarem informant sobre els Punts que es tractin al pròxim Consell. 

 

 

 

 

 

 


