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3r CONSELL DE LA POLICIA 
 
Ahir estàvem convocats a un nou Consell de la Policia, el tercer en quinze dies. Va tornar a ser un Consell 

llarg i esperem que les paraules del Conseller Miquel Sàmper, President del Consell de la Policia, es puguin 

dur a terme i no quedin en paper mullat. Tots som conscients que en menys de 10 dies hi hauran 

Eleccions al Parlament de Catalunya, cosa que pot fer canviar o no la constitució, un altre cop, del 

Departament d’Interior. Motiu pel qual el Conseller va informar que si continua en el càrrec intentarà fer 

més Consells de la Policia per tal d’aconseguir acords de millores laborals. I es convocarà un Consell de la 

Policia, abans que es constitueixi el nou Govern de la Generalitat, per tal de deixar preparat el manifestat 

en els darrers Consells pels futurs Consells de la Policia Presidit pel Conseller d’Interior del Nou Govern. 

Ara, el resum dels Punts del Ordre del Dia d’aquest Consell de la Policia: 

 

1. Modificació del Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel que s’aprova la Jornada i Horaris de Treball dels 

membres del CME. A proposta del SEGCAT, ja que altres Sindicats varen proposar millores que 

podrien estar incloses perfectament en aquesta modificació, creiem que ja toca una modificació 

d’alguns dels nostres Decrets i Lleis amb més de 20 anys d’existència, antiquades i amb pegats de 

modificacions de millores. S’ha de modificar aquest Decret per tal de millorar les condicions laborals i 

la conciliació familiar. Des de l’Administració ens van informar que això comporta una profunda 

revisió normativa i s’ha de fer des d’una visió global. Per això un cop s’arribin a acords de temes que 

actualment estan oberts, com la Segona Activitat, Carrera Professional, etc., i es tanquin els Grups de 

Treball, es podria obrir un altre per tractar la Modificació d’aquest Decret. La previsió és que al Juny 

es pugui crear aquest Grup de Treball. 

2. Informació sobre l’especialitat d’Investigació. L’Administració ens informa que desprès del darrer 

Consell de la Policia i parlat amb els Sindicats, s’ha modificat l’escrit de Conclusions del Grup de 

Treball en relació de com es realitzaran les guàrdies d’investigació en cada Regió Policial. Al Punt on 

deia “informar a les organitzacions sindicals dels canvis” s’ha modificat per “negociació amb les 

organitzacions sindicals dels canvis” i finalment ha quedat aprovat l’escrit de Conclusions.  

3. Regulació i Compensació de les Guàrdies dels Comandaments de l’escala Superior i Executiva. Des 

de Prefectura ens informen que s’està treballant i ultimant com s’organitzen les Guàrdies i els 

Sistemes de Compensació. 

4. Criteris d’assignació dels destins d’Intendents i Inspectors de l’Enquesta de Preferències. Des de 

Prefectura ens informen que es té en compte amb la mesura que és possible i que en l’ultima 

assignació de llocs un 50% dels Comandaments van anar a lloc que havien peticionat i la resta a 

destins per necessitats del servei. 

5. Vacances. Ens informen que el termini de presentació va ser revisat amb els Sindicats el 2018 i que 

no es poden anar fent proves. Però es compromet a fer una revisió amb les Unitat de Planificació per 

tal de millorar el Sistema. També en que s’hauria de revisar el Decret 150/2010, ja que amb el 

redactat pot donar varies interpretacions. I això es podria fer en el Grup de Treball per modificar el 

Decret Horari. 
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6. Tractament de les Hores Acumulades durant el Confinament. Des dels Sindicats es demana que els 

treballadors i treballadores no han de patir la manca de previsió i organització en algunes Unitats i 

Àrees durant el Confinament per COVID19. Es demana que no es restin d’Hores Acumulades o pugi el 

Romanent i que als/les Agents que varen enviar cap a casa se’ls computi com a treball. Des de 

l’Administració ens informen que es complex, es van prendre decisions complexes i que han de fer un 

anàlisis del que va passar i quines diferències es van aplicar, per tal que no es donin greuges 

comparatius. I ens diuen que s’ha de buscar entre tots la Solució. 

7. Activitat de la Comissió Permanent de Segona Activitat. L’Administració ens informa que es 

reinicien els treballs després de la incorporació del SEGCAT a la COPSA. Que es va presentar un 

esborrany de Decret als Sindicats i aquests van poder fer esmenes. En la propera reunió es 

presentarà un nou esborrany de Decret amb les esmenes i es continuarà treballant. 

8. Creació de la Unitat d’Igualtat del CME. Ens informen de la creació, com està formada i el que ha 

realitzat durant aquest 2020 la Unitat d’Igualtat. També ens informen de la Creació de la Comissió 

d’Igualtat de la Direcció General de la Policia i que va donar com a projecte prioritari a la Unitat 

d’Igualtat desenvolupar el Pla d’Igualtat del Cos de Mossos d’Esquadra. També la unitat d’Igualtat va 

fer la proposta d’introducció al Règim Disciplinari les conductes d’Assetjament i la proposta de 

millora en les Proves d’Accés i Promoció que en cas d’empat en la puntuació entre un home i una 

dona, es donés preferència a la dona. Ambdues propostes van ser aprovades, donat que es va 

modificar la Llei 10/1994. Des del SEGCAT no entenem com des del principi els Sindicats, els 

representants de les Treballadores i Treballadors, no han estat inclosos en aquesta Comissió. Motiu 

pel qual es va demanar que els Sindicats siguin inclosos. 

9. Vals de Roba. Des de l’Administració ens informen que la única empresa que s’ha presentat és 

UTURRI (MACSON). Des dels Sindicats s’ha demanat que s’ha de revisar l’import i que aquest sigui 

inclòs en la nòmina per tal que els/les Agents puguin comprar on vulguin la roba i segons necessitats. 

10. Infraestructures. L’Administració ens informen que s’ha millorat la Seguretat en Infraestructures, de 

les noves Dependències Policials i Grans Remodelacions i del Nou Magatzem Central de Substàncies. 

11. Ordre Públic. Des de Prefectura ens informen que la revisió del Model d’Ordre Públic és un tema 

molt complex i sensible, que s’està treballant i no tenen un model tancat, ja que va variant. Tema 

formació s’està treballant en una formació conjunta. Des de l’Administració ens han detallat del 

material adquirit i que ens faran arribar l’informe complet. Des del SEGCAT hem manifestat que 

s’hauria de fer un Grup de Treball o Comissió al respecte per tractar totes les millores laborals que hi 

hauria d’haver. Començant per un Pla de Carrera, ja que al seu dia no va funcionar, cosa que diu 

molt. Continuant per la Formació d’Ordre Públic, incloent a les Unitats de Seguretat Ciutadana. I 

donant una sortida digne als/les membres que en formen part, ja que es van envellint les Unitats, els 

destins a les ABP’s estan més difícils i això comporta que tampoc pugui entrar molta gent nova. Cal 

posar fil a l’agulla i que no sigui un problema més que ens trobem d’aquí poc. 

12. Eines Policials: Gas Pebre, Tàser i Càmeres Unipersonals. Des de Prefectura ens informen que 

aquestes eines actualment estan ben reglades dins del Cos de Mossos d’Esquadra. Des del SEGCAT, 

vàrem portar al Consell de la Policia la petició de potenciar l’ús de la Tàser i les Càmeres 

Unipersonals. Considerem que una Tàser per Cap de Torn, depenent de quina situació ens trobem i 

depenent de cada territori, 20/25 minuts de marge, pot variar molt una actuació i vàrem peticionar 
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que com a mínim hi hauria d’haver una per patrulla. Sobre les Càmeres Unipersonals, som conscients 

que una imatge val més que mil paraules i a dia d’avui moltes actuacions del Cos de Mossos 

d’Esquadra són gravades per mòbils i els mitjans de comunicació utilitzen aquelles que els hi son 

d’interès. Creiem que s’hauria de potenciar aquesta eina, per tal de recollir el màxim d’informació del 

succeït, dotant a la majoria d’Unitats, ja siguin de Seguretat Ciutadana, Trànsit, Ordre Públic, de 

Càmeres Unipersonals i després aquelles imatges donar-li el tracte adequat, ja sigui per fer-les servir 

per explicar a la ciutadania de fets concrets que hagin pogut causar certa polèmica, com per 

adjuntar-les en els atestats pertinents. Sobre l’ús del Gas Pebre des dels Sindicats van dir que també 

seria una bona Eina a tenir present, ja sigui pel seu baix cost com pels resultats segons quines 

actuacions. Des de Prefectura, escoltades les nostres demandes van dir que ho tindrien present i ho 

estudiarien. 

13. Canvis Organitzatius a la Divisió de Policia Científica. Des de Prefectura ens informen que encara 

s’està treballant en aquest Projecte. 

14. Efectius RPMBCN. Des de Prefectura ens informen que la rotació a l’ACD és cada 6 mesos, si no es 

volen quedar voluntàriament. I que si fos en provisional en comptes de Genèric, estarien allà encara 

més temps. Des del Sindicats es manifesta que cal una modificació del sistema i modificar les 

condicions laborals de l’ACD. 

15. Petició de Zona de Cuina a totes les Dependències Policials. Aquesta va ser una petició del SEGCAT, 

donada la situació actual de Pandèmia COVID19, que hem vist com Restaurants tancaven i s’havia 

d’ampliar l’ús del Menjador per tal de fer els nostres Àpats. Vist que sempre una part del Col·lectiu 

ha optat per portar el Menjar preparat de Casa, ja que el MOIN només és dona el cap de setmana i 

són 6,80€, doncs creiem oportú que s’habiliti la Zona del Menjador en condicions i que almenys 

estigui preparat amb una petita Zona de Cuina, per aquells qui en vulguin fer ús i no estar sempre 

escalfant el Menjar en Microones. Si ho comparem amb les Cuines que hi ha als Parcs de Bombers, 

doncs no cal que diguem res més. Des de l’Administració ens van dir que no podia ser, que estaven 

complint un Pacte Sindical, on es diu que hi ha d’haver mínim un Frigorífic i un Microones, i que 

moltes Dependències Policials no estan preparades. 

  

Fins aquí els Punts tractats en el Tercera convocatòria del Consell de la Policia. 

 

Des del SEGCAT us informem de la millor forma, parlant clar i català. 
 


