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CONSELL DE LA POLICIA 17 DE GENER 2019
El passat 17 de gener es va reunir el Consell de la Policia essent els punt més rellevants els
següents:
Estat de les convocatòries:
•
•
•
•

•

505 aspirants estan realitzant el curs bàsic.
S’han ofert 750 places per la convocatòria 146/2019.
La resolució del Concurs General es preveu per l’abril/maig.
El 1r semestre de l’any 2019 es preveuen les convocatòries de promoció següents:
- LD’s comissaris/es.
- Concurs oposició d’Intendent/es i d’Inspector/es.
- Concurs oposició de Trànsit i ARRO
2n semestre de l’any 2019
- Concurs oposició Investigació i Policia Científica.
- Concurs promoció sotsinspector/es, sergent/es i caporal/es.

Acords de les Meses Generals de Negociació dels empleats públics:
•
•

Increment retributiu per al 2019: La voluntat del govern és aplicar l’increment fins el mínim
màxim que marca la normativa bàsica estatal.
Recuperació de les pagues extres: la del 2013 entre els anys 2019 (40%) i 2020 (60%) i la
del 2014 entre el 2021 (55%) i 2022 (45%). Concretament pel 2019 es pagarà un 10% el
primer trimestre i el 30% la resta de l’any.

Regulació i compensació de les guàrdies dels comandaments :
•

Des de la Subdirecció de Recursos Humans se’ns informa que les negociacions es
reprendran en breu.

Petició de modificació del sistema de lliurament dels vals de roba:
•
•
•

Les úniques empreses que es presenten a la licitació són Macson i Cortefiel.
Tornem a demanar que es compensi en diners.
Sol·licitem una actualització del preu, el qual es va posar l’any 2007.

Tancament de Sales:
•
•

Ara mateix està en procés el tancament de les sales de Manresa i Lleida, per ubicar-les a
Reus, al 112. S’havia deixat en “standby” perquè feia falta una nova promoció.
Es demana informació respecte el tancament de les altres sales. Ens manifesten que no hi
ha un calendari fixat encara.
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