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PRIMER CONSELL DE LA POLICIA DEL SEGCAT 
 
Després de 683 dies de les Eleccions del Consell de la Policia, obtenint un Representant, per fi hem pogut 

assistir al Primer Consell de la Policia. Com que feia més d’un any que no es convocava el Consell de la 

Policia, ja que no s’havien resolt les Eleccions, ens varen informar que es farien en dues convocatòries. 

La primera el 22 de Gener de 2021 amb 27 Punts al Ordre del Dia, que s’acabaria realitat en dos dies. El  

29 de Gener de 2021, va continuar el Consell de la Policia i el total de durada de les dues sessions de la 

primera convocatòria ha estat de 9:30 hores, que intentarem resumir en el present Comunicat. 

 

1. Constitució del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra. 

2. Des del SEGCAT vàrem demanar informació sobre la situació generada com a conseqüència de la 

declaració de nul·litat de l’anterior procés electoral. I el Serveis Jurídics varen informar que no 

afectaven als anteriors Consells de la Policia i el que s’havia aprovat. 

3. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària del dia 24 de gener de 2020 (129/20). Des del SEGCAT 

ens vàrem negar a aprovar-la, ja que considerem que en aquella Sessió hauríem d’haver estat 

presents com a Sindicat Representatiu.  

4. En els Informes sobre expedients disciplinaris (5), des del SEGCAT vàrem manifestar que cal 

modificar la Llei 10/1994 per tal d’actualitzar-la per tal de posar al dia les infraccions i sancions, i no 

haver de fer us de l’EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público). 

5. Informació sobre la modificació de la lletra b) de l’article 68.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per incloure com infracció disciplinària tota actuació 

d’Assetjament. Aquesta infracció està inclosa en l’EBEP, cosa que referma la nostra demanda del 

punt anterior. 

6. Informació sobre la previsió d’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. Previsió de la recuperació de la 

part proporcional de la paga extra de 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya. I informació sobre el retorn del FAS, del complement de productivitat i altres drets. 

- Sobre l’increment del 0,9% encara no saben quin mes es farà efectiu, però ens informen que té 

efectes d’1 de Gener i caldrà aplicar-ho amb retroactivitat. 

- Sobre la Paga Extra del 2014 que s’ha de pagar un 55% aquest any, no saben quan pagaran. 

- Sobre el FAS, Bufanda i altres Drets retallats, manifesten que encara estan Prohibits per la Llei 

de Pressupostos. 

En aquest Punt des del SEGCAT vàrem voler deixar constància que el 2011 va ser l’últim any que es va 

donar les ajudes del FAS i Bufanda amb uns Pressupostos de 32.630 Milions €. Al 2020 amb uns 

pressupostos de 42.179 Milions € (10.000 M€ més) no han tornat les ajudes. Però això no és tot, es 

van fer retallades als funcionaris de la Generalitat, però les Subvencions als Sindicats UGT i CCOO 

s’han continuat donant. Al 2019 CCOO va rebre més de 2M€ i UGT més de 1,5M€ en Subvencions. 
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7. Informació sobre l’activitat desenvolupada per la Direcció General de la Policia durant el darrer any 

2020. Des del SEGCAT vàrem demanar al Director General Pere Ferrer que ens fes arribar aquesta 

informació, ja que era extensa i interessant, per informar a les nostres Afiliades i Afiliats. 

8. Informació actual de l’estat de les Convocatòries: 

- Promocions d’Accés al Cos de Mossos d’Esquadra: 685 Mossos/es es troben en pràctiques fins 

el 2 d’Agost de 2022. 800 Aspirants/es han començat recentment la Formació al ISPC i s’han 

ofert 435 Places més. 

- Convocatòries de Promoció: s’han aplicat mesures de seguretat COVID19 i el Tribunal 

Qualificador ha creat dues proves de repesca per qui no s’hagi pogut presentar per la COVID19. 

S’han presentat 1047 a Caporal/a, 726 a Sergent/a i 347 a Sotsinspector/a. 

- Convocatòria Facultatius/ves: les places de Dret, Telecomunicacions i Periodisme han quedat 

desertes i les tornaran a oferir en torn lliure. 

- Convocatòria Guia Caní: les pràctiques finalitzen el 20 de Juny. 

- Convocatòria TEDAX: les pràctiques finalitzen el 15 de Març. 

- Convocatòria Trànsit: els Mossos/es i Caporals/es es troben en fase de Pràctiques fins 1 de 

Febrer i els Sergents/es fins el 26 de Març. No es van cobrir totes les Places a la RP Pirineu 

Occidental i s’han cobert amb 15 Mossos/es i 4 Caporal/es en Provisional. 

- Convocatòria de Persones i Bens: s’inicia el curs el 1 de Febrer fins el 26 de Març i 

l’Administració considera estar sense 128 efectius fins el dia de la data de finalització del Curs. 

Els Agents/es que es trobin en Provisional i no hagin superat la fase oposició, un cop finalitzi el 

Curs hauran de retornar al seu destí, ja que la plaça l’ocuparà un/a que està fent el Curs. 

- Convocatòria Investigació: ens informen que estan treballant en les Bases de la Convocatòria i 

en vista que tots els Sindicats hem realitzat la mateixa queixa, més de 6 anys sense concurs, 

l’administració ens informa que el mes de Febrer presentaran les Bases de la Convocatòria. 

- Concurs General: ens informen que un cop resolt la Convocatòria d’Investigació es farà el 

Concurs General. 

Des del SEGCAT hem manifestat que es inadmissible que un Concurs d’Especialitat com Investigació 

Bàsica estigui més de 6 anys sense convocar-se i NO pot ser que aquest concurs depengui de 

“Disponibilitat Pressupostària”. També hem sol·licitat que el Cronograma sigui a dos anys vista per tal 

que els Agents/es puguin planificar i preparar-se bé pels diferents Processos. L’Administració ens 

informa que volen que aquest sigui l’objectiu, publicar el Cronograma a dos anys vista. 

9. Informació sobre l’estat de l’Acord signat el 2 de Juliol de 2020. Des del SEGCAT hem manifestat 

que com és que des de la Signatura del Acord no s’havia convocat la Comissió de Seguiment, que 

hauria de ser el lloc adequat per tractar aquest Punt del ordre del Dia.  

- Jubilació Anticipada: el Director General informa que l’Expedient està encallat degut a la 

situació política entre el Govern de la Generalitat i el Gobierno de España. I espera que passades 

les Eleccions del 14F es pugui desencallar la situació. Des del SEGCAT en veure el Preacord, ja 

vàrem veure que es firmava un paper mullat i pràcticament en blanc, donada la situació política i 

que l’expedient ja fa temps que està a Madrid. Però alguns el Consideren el Millor Acord de la 

Història del Cos de Mossos d’Esquadra. Segurament la millor Jubilació Anticipada la tinguem en 

una futura República Catalana. 
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- Pla de Carrera Professional per USC: ens informen que s’haurà de treballar en el grup de Treball 

o Comissió. Des del SEGCAT hem manifestat que el Pla de Carrera s’ha d’implantar a TOTES les 

Especialitats. Ja que s’està perdent molta persona qualificada i formada, donat que no es pot 

Promocionar dins una mateixa Especialitat. També hem manifesta que en el Pla de Carrera per 

Promocionar es pugui triar els llocs desitjats, així hi hauria més gent que participaria donat que 

no perillaria la conciliació de la seva vida familiar.  I com ja vàrem dir en un escrit sobre la 

modificació de la 10/1994 en quan les proves de accés i promoció, aquesta és una de les claus 

perquè es presentin més persones als concursos, tan homes com dones. 

- Equiparació amb Bombers: l’Administració informa que  ja s’ha fet el pagament de l’Equiparació 

i s’està treballant per millorar la retribució a escales superiors.  Des del SEGCAT, com altres 

organitzacions sindicals, creiem que s’hauria d’actualitzar i fer una equiparació real, no en data 

de 2008. 

- Increment de l’import de l’Hora Extraordinària: des del SEGCAT hem manifestat que el preu de 

l’Hora Extraordinària hauria de ser entre un 30/40% superior a l’Ordinària i que ja ho vàrem 

portar en les esmenes al Preacord. 

- Manca d’Efectius: el President del Consell, el H. Conseller Miquel Sàmper, que això ja ho té 

present i que hi ha mancances d’Aquí a Lima. 

- Compensació Indemnitzatòria Especial (MOIN): ens informen que caldrà una nova proposta i 

que la Comissió de Retribucions i Despeses Personals les accepti. Des del SEGCAT hem 

manifestat, que ja s’hauria d’haver establert ja el pagament entre setmana i revisat l’import, ja 

que hauria de ser com a mínim de 12€. 

10. Aplicació de l’increment addicional del 0,3%. La Subdirectora de Recursos Humans, Esperança 

Cartiel, ens informa que han proposat un complement d’Operativitat Plena per reforçar la Penositat i 

millorar l’Absentisme per USC, i que s’apliqui de forma anual. Que estan a l’espera de la Comissió de 

Retribucions i Despeses Personals per donar el vistiplau per poder aplicarà quest increment. Però 

que caldrà negociació amb els Sindicats. Des del Sindicat de Facultatius/ves AFITCME, han explicat el 

greuge envers a la resta de membres del CME que estan patint en no ser contemplats en les antigues 

pujades salarials i que creuen que aquest increment podria servir per arreglar la situació. Des del 

SEGCAT hem manifestat que ja estàvem al cas de la seva situació i que aquest greuge s’hauria de 

resoldre amb aquesta via o amb una partida pressupostària. També que cal negociar en que destinar 

l’increment addicional. 

11. Aprovació del Document de Conclusions del Grup de Treball encarregat d’estudiar les Guàrdies a 

l’Especialitat d’Investigació. Des del SEGCAT estem d’acord en el Document presentat però hem 

sol·licitat la reactivació del Grup de Treball per tal de tractar el temes no resolts. 

12. Perllongament del Període de gaudiment dels dies d’Assumptes Personals no gaudits durant l’any 

2020. L’Administració ens ha informat que volen acabar amb la situació de Perllongament del AP’s 

que els anys anteriors s’han produït per no fer una bola de neu, però que finalment han cregut 

convenient treure la nova instrucció per Perllongar els AP’s fins el 31 de Maig. La Majoria de Sindicats 

creiem que arriba tard, amb condicions que no hi haurien d’haver i des del SEGCAT hem manifestat 

que si s’hagués perllongat abans, tal com havíem demanat, el mes de Gener, amb un NEUCAT activat, 

les Comissaries no s’haguessin vist sota mínims. També hem demanat, donada la situació que no s’ha 
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finalitzat la Pandèmia COVID19, que no disposem de mitjans per fer cura de familiars com disposen 

altres Funcionaris de la Generalitat i puguem necessitar dels AP’s, trobant-nos una situació similar al 

gener del 2022, que el Període d’AP’s de Nadal de 2021 ja sigui fins el 31 de Maig de 2022. 

13. Imputació horària als agents citats per declarar al judici celebrat a l’Audiència Nacional pels 

Atemptats Terroristes d’Agost de 2017. L’Administració informa que estudiarà cas per cas i es 

compromet a arreglar cada cas. 

14. Retribució Extraordinària COVID19. El Sub-director General de Relacions Sindicals i Polítiques 

Socials, Joan Nuñez, informa que a la Mesa de la Funció publica es va destinar el seu 0,3% 

d’Increment Addicional per fer una retribució extraordinària només al Personal de l’ICS i Residències. 

Que no hi ha cap partida pressupostària per aquesta retribució. Cal recordar que Mossos d’Esquadra 

ja disposa del seu increment del 0,3% d’Increment Addicional per destinar-lo en allò que cregui 

oportú. Mirar Punt 10. 

15. Modificació del Decret d’Eleccions del Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra per implantar el Vot 

Digital a petició de l’Administració, SEGCAT i USPAC. L’Administració informa que cal un consens per 

modificar el Decret d’Eleccions, per la situació viscuda en les darreres eleccions, per evitar recursos 

administratius i penals i estan a favor d’introduir el Vot Digital, ja que també facilitaria les Eleccions, 

personal i costos. Des del SEGCAT hem manifestat que no es poden tornar a repetir unes altres 

Eleccions del Consell de la Policia igual que les darreres, pel bé dels Electors i del Col·lectiu. El Cos de 

Mossos d’Esquadra a der ser un referent per la Societat. Per aquest motiu s’ha de modificar el Decret 

d’Eleccions i s’ha d'implantar el Vot Digital amb Garanties. USPAC està a favor de tornar a activar la 

Comissió per la Modificació del Decret, i creu que hi poden haver altres alternatives, però tot és 

parlar-ho. El SME també està disposat a parlar. El SPC i CAT són reticents a implementar el Vot 

Digital. I el SAP manifesta que juga en desavantatge, ja que s’intenta desprestigiar el que guanya les 

Eleccions i que es normal que qui té més Afiliació tingui més Vots per Correu. Tot i això també està a 

favor de la modificació del Decret. També ens van dir que ells no ens volen fer fora del Consell i els hi 

vàrem donar les gràcies. 

16. Informació Uniformitat del CME. Ens informa que la nova uniformitat ja està pressupostada, en breu 

es farà la licitació i la previsió és que a finals d’any ja es comencí a distribuir per algunes Regions. Des 

del SEGCAT hem dement si encara s’estava a temps de modificar la Gorra, ja que el seu disseny ha 

creat certa polèmica i ens han manifestat que estan treballant en un disseny de gorra més tipus 

beisbol. Respecte la Roba d’Abric, ens informen que ja s’ha fet pràcticament tota la distribució. S’ha 

fet la queixa que a les Unitats de Paisà també se’ls hi hauria de distribuir, donat que l’empresa 

MACSON no disposa d’aquest material i en dispositius especials, també s’han de posar la Uniformitat. 

També ens han informat sobre el Decret de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les 

salutacions i la identificació del CME. Des del SEGCAT hem dement que se’ns faci arribar per llegir-lo i 

presentar les esmenes corresponents. 

17. Informació Parc Mòbil. Ens informen que s’ha repartit 410 vehicles dels quals 223 Seat Atecas 

Logotipats. Que ja han rebut escrits de coses a millorar, que contemplaran i intentaran esmenar en 

les següents licitacions. Des del SEGCAT hem fet esment que el salt qualitatiu és molt gran respecte 

els anteriors vehicles, que hi ha coses a millorar i ja presentarem el respectiu escrit per fer les nostres 

aportacions i hem demanat pels Vehicles d’Investigació i ens han informat que de moment no es 
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contempla i que cal un Estudi Previ com s’han fet en les altres Unitats. Hem dement la possibilitat de 

la utilització del cotxes intervinguts en dispositius de salut pública i ens han informat que això és una 

pràctica que ja es fa, però que des de Prefectura han de distribuir aquests vehicles segons necessitats 

del servei. 

18. Informació sobre la creació de la Fundació Privada del CME. Ens informen que s’està redactant els 

Estatuts i en l’Àmbit d’Actuació. 

19. Informació sobre la manca de Pràctiques de Tir. Ens informen que des del mes d’Abril, seguint el 

nou protocol de seguretat, s’han tornat a fer les Pràctiques de Tir, però a causa de la Pandèmia 

COVID19 s’han vist reduïdes per la distància de seguretat. 

20. Informació sobre la Reestructuració de les Sales de Comandament. Ens informen que el projecte de 

reestructuració continua avançant, que s’ha incorporat a les Tauletes per tal que els Agents vagin 

incorporant el Servei, per tal de disminuir la feina a les SRC. Cosa que els Sindicats hem manifestat 

que no es veu reflectit per la manca de personal. També hem manifestat la Situació Laboral a la SRC 

de Girona. Sobre aquesta Sala, ens han informat que la previsió de tancament sigui el mes de 

Novembre d’aquest any. 

21. Informació sobre el trasllat ART Sabadell a Cerdanyola i tancament de Sectors de Trànsit. Ens 

informen que del trasllat de l’ART Sabadell a l’ABP de Cerdanyola. Que ja s’ha fet l’estudi per ampliar 

vestidors i que és una qüestió Operativa. Sobre el tancament de Sectors de Trànsit des del SEGCAT 

hem manifestat que han de fer un replantejament, fer un pas enrere en el projecte d’unificació, ja 

que no pot ser que un patrulla de Trànsit per exemple s’hagi d’encarregar dels serveis des de el Cap 

de Creus a la Collada de Toses. És posa en perill al patrulla i es dona un mal servei al ciutadà. I no val 

a dir que ja s’encarregarà el Patrulla d’USC. 

22. Indemnització pels Danys patits en Acte de Servei. Ens informen que després de vàries sentències 

del Tribunal Suprem ja estan treballant en una Instrucció per tal de procedir al pagament dels Danys 

abans que es realitzi el Judici. Estarem pendents de la Normativa que volen aplicar. 

23. Informació sobre la Defensa Jurídica en casos d’Atemptats. Després de les declaracions a la 

Comissió d’Interior al Parlament del Conseller Miquel Sàmper, va crear un malestar general en tot el 

Cos de Mossos d’Esquadra. Des del SEGCAT hem tornar a manifestar el que ja li havíem dit al 

Conseller per escrit, que s’ha de potenciar el Serveis Jurídics que Defensen als Mossos i Mosses, 

donant un Servei 24 hores 365 dies al Any, per donar garanties i sobretot perquè els Membres del 

Cos de Mossos d’Esquadra es sentin recolzats per la Generalitat. 

24. Informació Vacunació contra el COVID19. Ens informen que el Departament d’Interior està a 

l’espera de si el Departament de Salut dona el tracte de Col·lectiu de Risc als Membres del Cos de 

Mossos d’Esquadra. 

 

Fins aquí els Punts tractats en el Primer Consell de la Policia tractats en dues Sessions. Des del SEGCAT us 

informem de la millor forma, parlant clar i català. 

 

El proper 5 de Febrer estem convocats al Segon Consell de la Policia i us mantindrem informats. 


