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CONSELL DE LA POLICIA NÚM. 133 (5è SEGCAT) 
 
El passat divendres 14 de Maig vàrem tenir el Ple de continuació del Consell de la Policia núm. 133, la 5a 

Sessió en que el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya està present, per tractar els Punts d’Ordre 

del Dia pendents. 

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

Des del SEGCAT vàrem tornar a portar la proposta de la creació d’una Comissió per la modificació del Pacte 

de Drets Sindicals, en veure que l’actual està desfasat i no contempla l’entrada de nous Sindicats. A dia 

d’avui encara no tenim tots els Drets que ens pertoquen com a Sindicat Representatiu. La resposta de 

l’Administració és que en l’estat actual del Govern no és el millor i s’hauria d’esperar a un Nou Govern. 

Sobre la Comissió per la Comissió del Decret d’Eleccions del Consell de la Policia, punt que va aportar el 

SEGCAT en el primer Consell de la Policia, ens informen que des de la Direcció General de Policia s’ha 

continuat treballant demanant informació, que ja es van produir les primeres eleccions amb Vot Electrònic 

a la Cambra Agrària i en breu tindrem una segona reunió de la Comissió per explicar-nos com va anar i 

mostrar-nos la feina realitzada. 

Des del SEGCAT, vàrem demanar la modificació de la Comissió d’Igualtat per incloure les Organitzacions 

Sindicals. El Comissari Codina, ens informa que es crearà una Comissió Negociadora per crear el Pla 

d’Igualtat del CME i aquesta, tindrà la seva sobirania en el Consell de la Policia. 

Sobre la Uniformitat, ara ens informen que cal modificar el Decret d’uniformitat i amb un Govern en 

funcions això no es pot fer. Així doncs al 2021 ja no veurem la Nova Uniformitat, i preveuen que es 

distribueixi a 11.000 efectius la primavera del 2022 i finalitzi al 2023. Ja s’ha reservat una partida 

pressupostaria de 10,8M d’Euros necessària. Haurem de continuar esperant... 

Sobre els Vals de Roba de Paisà, les organitzacions sindicals tornem a reclamar, com ja es va fer en l’anterior 

Consell de la Policia, que s`ha de modificar el Sistema i augmentar el seu import.  

Ens informen de la situació actual del Parc Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra. Es demana que ens facin 

arribar el document i continuem pensant el mateix, és insuficient, falten vehicles i s’ha de buscar un sistema 

perquè en catàstrofes estiguem preparats, cosa que a dia d’avui no ho estem, com tampoc ho estem pel 

dia a dia. 

Sobre les Millores de Seguretat en les Dependències Policials ens informen que s’ha fet un Concurs de 

Licitació per adquirir 500 Escuts, 1200 Cascos, 800 Defenses, per USC i s’està fent un Estudi de totes les 

Dependències Policials. Des del SEGCAT, hem proposat que a part dels protocols de Seguretat que hi hauria 

d’haver a totes les Dependències Policials, es faci una formació anual en Ordre Públic i Seguretat d’Edificis, 

com ja es fa amb tir. Vàrem recordar l’Atac a la Comissaria de Vic, els Incidents del Palau de la Generalitat 
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o actuacions donant protecció a altres Edificis. També hem reclamat dotar a totes les Dependències Policials 

de Gas Pebre en Gran Format per fer ús en casos Extrems com els de la Comissaria de Vic. 

Ens informen que s’han redactat la proposta d’Estatuts de la Fundació Privada del Cos de Mossos 

d’Esquadra i ara s’està creant la viabilitat econòmica dels dos primers anys i estudiant qui formarà part del 

patronat. 

Sobre els aspectes relacionats amb l’Ordre Públic el Major Josep Lluís Trapero ens informa que des de 

Prefectura s’han creat 10 Grups de Treball de diferents àmbits per tal d’estudiar un nou Model d’Ordre 

Públic que un cop acabat volen fer arribar al nou Govern i a les Organitzacions Sindicals. Des del SEGCAT 

hem tornat a demanar la creació d’una Comissió d’Ordre Públic per poder tractar totes les problemàtiques 

i mancances que hi ha actualment i de les millores que calen, i per poder treballar conjuntament en aquells 

temes que afecten a la Seguretat i drets laborals dels treballadors que hi formen part. També tenint en 

compte que és un tema que al Parlament de Catalunya es vol portar a debat. Ens informen que ara no és el 

moment i un cop s’hagi fet l’estudi es podria crear la Comissió. 

Sobre els aspectes relacionats amb les Eines Policials, des de Prefectura ens informen que l’ús de les Tàser 

per part dels Caps de Torn de Seguretat Ciutadana actualment és suficient, que s’estan provant Càmeres 

Unipersonals per Ordre Públic i que el Gas Pebre està previst en la instrucció d’eines policials i que el seu 

ús està previst amb autorització del Cap de Torn Regional. Des del SEGCAT tornem a reclamar que s’ha de 

dotar de Tàser a tots els Patrulles Policials Operatius (Binomis), ja que moltes vegades el Cap de Torn pot 

estar més de 30 minuts en donar recolzament i si aquest està operatiu. També que s’ha de dotar a cada 

Efectiu Policial Operatiu, ja sigui de Seguretat Ciutadana, Trànsit, Ordre Públic, etc. d’una Càmera 

Unipersonal com ho és el Portàtil Nexus, per donar més seguretat als agents i enregistrar tot el que passa 

en una actuació Policial. I per finalitzar també dotar de Gas Pebre a cada Efectiu Policial Operatiu i com ja 

hem dit abans, un de Gran format a les Dependències Policials. També hem fet esment que són 

reclamacions de fa temps del Col·lectiu i que si ho creuen convenient que facin una enquesta per saber què 

en pensa el Cos de Mossos d’Esquadra. I ha estat en aquest Punt on s’ha fet més evident que cal un canvi 

de fer en el Consell de la Policia, on s’han de crear més Comissions i Grups de Treball, per tractar la 

problemàtica, exposar els fets, números i poder arribar al Consell de la Policia amb els Punts per donar per 

aprovats i poder avançar. Com algú molt bé va dir, no podem anar al Consell de la Policia a fer tertúlies i 

que tot quedi en un no res. 

Des del SEGCAT vàrem demanar sobre els canvis en la Defensa Jurídica pels Membres del Cos de Mossos 

d’Esquadra que ens van dir que hi haurien en el darrer Consell de la Policia. Ens informen que de moment  

incorporaran en l’atestat una Diligència de Personació per tal que donin avís a la Defensa Jurídica del 

Departament o aquell representant que designi l’afectat. 

Fins aquí els Punts més destacats del Ordre del Dia tractats al Ple del Consell de la Policia, però tocarà fer 

un canvi de dinàmica i esperem que el nou Departament d’Interior tingui la voluntat de fer-ho. 

 

 


