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Generalitat de Catalunya
Departament d'interior
Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DEL CONSELL DE LA
POLICIA-MOSSOS D'ESQUADRA

I.- Identificaci6 de la reuni6:

Numero de la reuni6: 55/05
Dia: 20 d'octubre de 2005
L10c de la reuni6: seu dels Serveis Territorials de Governaci6
Publiques (Via Laietana, 14, Barcelona)
Hora d'inici: 10,05 hores
Hora d'acabament: 12,25 hores

Administracions

11.- Assistents a la reuni6:

President: per delegaci6 de la consellera d'interior, Joan Delort i Menal, secretari de
Seguretat Publica
Membres representants de I'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya:
Jordi Sams6 i Huerta, director general de Seguretat Ciutadana
Joan Mauri i Maj6s, director de I'Escola de Policia de Catalunya
Josep Maria Prochazka i Aguil6, director de Serveis del Departament d'interior
Joan Uni6 i Gracia, major del cos de Mossos d'Esquadra
Jesus Angel Solores i Arroyta, director dels Serveis Territorials de Barcelona
del Departament d'interior
Valenti Sala i Rostes, subdirector general de Recursos Humans i Relacions
Laborals
Assumpta Hernandez i Roche, subdirectora general d'Administraci6 i Serveis
Ferran Daroca i Esquirol, subdirector general de Recursos Humans
Carles Sanchez i Ruiz, subdirector general de Coordinaci6 de les Policies
Locals
Maria Jesus Cabrero i Olivan, subdirectora general de Relacions Sindicals del
Departament de Governaci6 i Administracions Pubtlques
Marta Gordi i Aguilar, cap de l'Assessoria Juridica
Josep Milan i Sanchez, cap de la Comissaria General Territorial
Joan Miquel Capell i Manzanares, cap de la Regi6 Policial Metropolitana
Barcelona
Josep L1ufs Rossell i Pujol, cap de l'Area d'instructors de la policia de la
Generalitat-mossos d'esquadra

Membres representants dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra:
- del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC):
Antoni Lara i Navarro (escala basica)
David Jose Marias (escala basica)
Robert Serra Benages (escala basica)
Gerrna Lizondo Fernandez (escala interrnedia)
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- del Sindicat Autonom de Policia (SAP):
Santiago Martinez Cantero (escala basica)
Juli Mosquera Pages (escala baslca)
Jose Guzman Luque (escala basica)
- del Col·lectiu Autonorn de Treballiadors-Mossos d'Esquadra (CAT-ME):
Monica Saltor i Guinjoan (escala basica)
- de l'Associaci6 Professional de la Policia Auton6mica de Catalunya (APPAC):
Rosa Sanchez Lainez (escala basica)
- de I'Associaci6
(APESME):

Professional

de l'Escala Superior dels Mossos

d'Esquadra

Manel Castellvi i del Peral (escala superior)
Han delegat el seu vot:
EI representant de l'Administraci6 de la Generalitat Joan Mauri i Maj6s, en el president,
fins que s'incorpora a la reuni6.
Eis representants dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per I'SPC Albert
Fabregat i Diaz (escala basica) i Josep Saumell i Garcia (escala executiva), en el
conseller Antoni Lara i Navarro; el representant dels funcionaris del cos de Mossos
d'Esquadra pel CAT-ME Enric Aisina Ilia, en la consellera Monica Saltor i Gulnjoan; el
representant dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra per I'APPAC Ernest
Pedrals Pujadas, en la consellera Rosa Sanchez Lainez.
Assessors de la representaci6 de I'Administraci6 de la Generalitat: Amadeu Domingo
Boyer, inspector del cos de Mossos d'Esquadra.
Assessors de la representaci6 sindica/: del CAT-ME, Oscar Juarranz Moratilla; de
I'APPAC, Sergi Vilchez i Jimenez.
Secretari: Jordi Ferreres i Jovani

111.- Desenvolupament de la sessi6:
Abans d'entrar en el punt primer de l'ordre del dia, el president planteja, si el Consell hi
esta d'acord, que aquest emeti I'informe sobre la proposta de I'oferta d'ocupaci6
publica de places del cos de Mossos d'Esquadra per a I'any 2006.
L'informe s'emet en els termes segOents:
Eis consellers presents i els que han delegat el seu vot, representants de
I'Administraci6 i de les organitzacions sindicals, han informat favorablement sobre
I'oferta d'ocupaci6 publica, per a I'any 2006, en el cos de Mossos d'Esquadra, que
consisteix en:
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1316 places d'inqres a la categoria de mosso/a.
237 places d'inqres a la categoria de mosso/a, per a membres de forces i
cossos de seguretat de l'Estat.

Ordre del dia:

1.- Aprovaci6, si s'escau, de la propostade jornada i horari per a la Unitat de Seguretat
Ciutadana de la Regi6 Policial Metropolitana Barcelona.
Pren la paraula el conseller Daroca i Esquirol, qui fa avinent al Consell que I'objectiu
de la proposta es disposar d'un reqirn de jornada i horari que permeti afrontar amb
garanties el desplegament a la ciutat de Barcelona.
La proposta va acompanyada de la proposta de modificaci6 de I'Ordre per la qual
s'estableixen els criteris de planificaci6 de I'horari especial flexible i de I'horari especial
partit que s'apliquen ales unitats de seguretat ciutadana de les comarques de
desplegament del cos de Mossos d'Esquadra, i de la instrucci6 del director general de
Seguretat Ciutadana sobre planificaci6 de la jornada de treball a la Unitat de Seguretat
Ciutadana de la Regi6 Policial Metropolitana Barcelona.
Les propostes s'han discutit amb les organitzacions sindicals. En una reuni6 celebrada
ahir, dues d'aquestes (I'SPC i I'APESME) hi van mostrar el seu acord.
EI conseller Lara i Navarro anuncia el seu vot a favor, ja que es tracta d'una millora de
la proposta inicial de I'Administraci6.
EI conseller Guzman Luque creu que s'haguessin hagut d'incorporar rnes millores i
mes garanties i votaraen contra.
La consellera Saltor i Guinjoan creu que no hi ha hagut negociaci6. La recuperaci6 del
quadrant de sis setmanes es nornes per a una part de la plantilla. No es pot signar la
proposta.
La consellera Sanchez Lainez es reserva el dret a signar la proposta rnes endavant.
Per al president, la jornada i I'horari de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra
no estan tancats i, per tant, l'Administraci6 i les organitzacions sindicals han d'assumir
que hi haura modificacions. No es partidari de parlar, sense rnes, de torn fix; prefereix
parlar de cadencies, canvis de torns, etc. Es mostra a favor de propostes que tendeixin
a I'estabilitat del conjunt del col·lectiu. En la proposta que ara s'examina no hi veu cap
aspecte que es pugui considerar regressiu en relaci6 amb el reqim actual. Conclou
dient que I'objectiu de l'Administraci6 es poder disposar d'un nou reqim al mes aviat
possible.
S'aprova la Proposta amb els vots dels membres representants de I'SPC, d'APESME i
de I'Administraci6 de la Generalitat.

2.- Informe sobre la proposta de modificaci6 de I'Ordre de 18 d'abril de 2000, per la
qual s'estableixen els criteris de planificaci6 de I'horari especial flexible i de I'horari
especial partit que s'apliquen ales unitats de seguretat ciutadana de les comarques de
desplegament del cos de Mossos d'Esquadra.
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S'informa favorablement la proposta amb els vots dels membres representants de
I'SPC, d'APESME i de l'Administraci6 de la Generalitat.

3.- Informaci6 sobre la Instrucci6 sobre planificaci6 de la jornada de treball a la Unitat
de Seguretat Ciutadana de la Regi6 Policial Metropolitana Barcelona.
EI conseller Daroca i Esquirol informa que recollira els punts de la proposta aprovada
anteriorment.

A proposta del president, el Conse/l acorda canviar I'ordre dels punts a tractar i discutir
el punt incios en cinque /loc en la comunicaci6 de la convoceiorie.

5.- Aprovaci6, si s'escau de I'Acord per regular el procediment per a la compensaci6
de les operacions especials de 24 hores 0 mes de durada, en que els funcionaris del
cos de Mossos d'Esquadra participants hagin de pernoctar fora del seu domicili i
estiguin en situaci6 de disponibilitat.
EI conseller Daroca i Esquirol informa de I'acord a que es va arribar, en aquest punt,
amb les organitzacions SPC, SAP i APESME.
EI conseller Martinez Cantero, en representaci6 del SAP, informa que I'acord esmentat
anteriorment no va ser ratificat pels organs del sindicat.
EI conseller Daroca i Esquirol creu que fets com aquest (el trencament d'un pacte)
dificulten molt els processos de negociaci6.
EI conseller Mauri i Maj6s recorda que la representaci6 comporta responsabilitat i que
aquesta implica, en el cas de les organitzacions sindicals, que facin de mediadores
amb els seus afiliats.
S'aprova l'Acord, amb els vots favorables dels representants de I'SPC, d'APESME i de
l'Administraci6 de la Generalitat.

S'interromp la sessi6 ales 11,25 bores, per prosseguir ales 11,45 hores.

5.- Informaci6 sobre altres questions relacionades amb el desplegament a 18 ciutat de
Barcelona:
En excusar el president la presencia dels representants de I'Administraci6 que ja
coneguin la informaci6 que ara es facilitara, s'absenten de la reuni6 els consellers
Prochazka i Aguil6, Uni6 i Gracia i Milan i Sanchez.
Aquest punt es comentat pel conseller Sams6 i Huerta, que en la seva intervenci6 fa
esment de: l'aprovaci6 del Pia Director de Desplegament; de l'adequaci6 a
l'organitzaci6 territorial de la ciutat de Barcelona; dels convenis a subscriure amb
l'Ajuntament; de I'organigrama de la Regi6 Policial Metropolitana Barcelona; de I'estat
d'edificaci6 i reformes de les comissaries, etc.
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EI president convida als representants sindicals a una visita a la Sala conjunta de
comandament el proper 1 de novembre.

I sense rnes assumptes a tractar, ales 12,25 hores s'aixeca la sessio, de la qual, com
a secretari estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

Barcelona, 20 d'octubre de 2005

EI president

EI secretari
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