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CONSELL DE LA POLICIA DE 19 DE NOVEMBRE
Us traslladem els punts més rellevants del Consell de Policia realitzat el 19 de novembre d’enguany.
•

Estat de les convocatòries.

La publicació del concurs general és imminent. S’ha endarrerit perquè poguessin meritar totes les felicitacions i
condecoracions concedides. Les convocatòries d’ascens estan previstes pel primer semestre, sempre supeditades
a pressupostos. El segon semestre està previst la convocatòria de places de facultatius. Sobre les especialitats no
varen presentar un cronograma pel tema pressupostari.
•

Manca d’efectius.

Tornem a reclamar l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals per a Seguretat Ciutadana i Trànsit. El Conseller
Buch ha manifestat que la prioritat és la convocatòria d’accés al CME.
•

Increment de l’import de l’hora extraordinària.

Denunciem que l’escala intermèdia ens veiem especialment afectats pel pagament de les hores extraordinàries ja
que el pagament es realitza atenent al nivell C, el qual engloba d’agents a sotsinspectors. Responen que en són
conscients i treballaran per buscar una solució.
•

Jubilació anticipada.

Sense novetat. Continuem pendents de l’expedient que es troba a la Secretaria “d’Estado de Empleo”, la qual ha
respost que la complexitat d’aprovar aquesta qüestió requereix temps.
•

Pla de Carrera Professional per a Seguretat Ciutadana.

La DGP comparteix la necessitat de tirar endavant un PCP però estan pendents del seu impacte econòmic per a ferlo viable.
•

Fora el Q10 de trànsit.

Ens han lliurat el document que permetrà signar la retirada del Q10 per tal que pugui ser estudiat i treballat prèviament
a la reunió del proper 22 de novembre.
•

Augment fins a 9 dies d’assumptes personals.

Han mostrat la seva voluntat de recuperar els assumptes personals, tornant així a les 68 hores del 2012. Aquí
s’haurien de sumar els AP’s per antiguitat , tal i com consta en l’acord signat del 2017 amb la FEPOL.
•

Compensació Dispositiu ÀGORA.

Al mes de novembre s’ha fet el pagament a 7440 funcionaris. Es cobrarà aquest mes de novembre.
•

Sistemes de gravació dels dispositius conductors d’energia.

Des del SEIME hem demanat una millora dels sistemes de gravació reclamant que comencin a gravar de manera
automàtica quan es desenfunda la TASSER. Aquesta millora hauria d’estar incorporada en el plec de futures
licitacions de compra d’aquest material.
•

Reubicació menors no acompanyats (MENA).

Aquesta setmana hi ha prevista una reunió entre departaments (un d’ells el de Presidència) per fer front comú a
aquesta problemàtica.
•

Àrea de custòdia de detinguts de Barcelona.

La SGRH té la voluntat d’aplicar el Q5 (8,5 hores) a ARSET, APEN i ARIACD.
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