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Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Convocatòria concurs oposició per l’especialitat d’investigació
Senyora,
Darrerament s’ha adreçat a la nostra organització sindical la resposta en relació a la futura
convocatòria del concurs oposició de l’especialitat de protecció de persones i bens. Segons
l’escrit adreçat aquest concurs està previst pel primer semestre d’enguany.
Com no pot ser d’una altra manera, des de la secretaria d’investigació del SAP-FEPOL
celebrem que aquest procés es dugui a terme però no podem evitar fer comparacions i
demanar el que creiem que es just.
El darrer concurs de l’especialitat d’investigació es va realitzar l’any 2014, això vol dir que els
companys d’aquestes unitats no han pogut moure’s del seu destí en els darrers 5 anys. Això
no només ha provocat que no es poguessin apropar als seus domicilis si no que per poder
fer-ho molts d’ells han hagut de concursar a Seguretat Ciutadana o altres especialitats.
Això provoca no només una pèrdua de bons professionals a les unitats d’investigació també
una manca d’efectius en algunes d’elles que, actualment i davant de l’increment de tasques
que s’estan donant a aquesta especialitat, tenen molts problemes per poder donar
compliment a la feina diària.
Cal recordar que aquesta petició no es nova per part del SAP-FEPOL que, de manera casi
periòdica, ha portat aquest problema al consell de la policia d’on li adjuntem algunes de les
respostes rebudes per part de la Subdirecció de Recursos Humans:
Acta 111/16
“Respecte a la queixa per la manca de concurs oposició per les especialitats de trànsit i
investigació informa que l’últim que es va convocar va ser al 2014, pel que correspondria
convocar-lo l’any vinent però s’ha d’analitzar l’índex de provisionalitat d’ambdues
especialitats i també una qüestió molt important és saber si el personal dedicat a
convocatòries pot assumir la d’ascens, d’accés i tots els concursos oposició d’especialitat.”
Acta 112/17
“Seguidament intervé l’assessora Anna Puig per insistir en la necessitat d’una convocatòria
per a les especialitats d’investigació i trànsit, les quals no estan contemplades en el
cronograma, a la qual cosa la consellera Català li respon que es tenen presents i s’està
mirant d’encabir-les, ja que el fet que no estiguin contemplades al cronograma no vol dir que
no s’incorporin però s’ha de mirar si el pressupost ho permet.”
Acta 116/17
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“Pel que fa a les especialitats de trànsit i de la família d’investigació exposa que es
calendaritzaran per a l’any vinent, igual que el concurs general de les categories de mosso/a
i caporal/a i segurament, sergent/a i sotsinspector/a, si bé s’està estudiant el nombre exacte
de llocs de treball que es poden treure a concurs. “
Acta 118/18
“Pel que fa a la provisió d’altres especialitats com trànsit, protecció de persones i béns i
investigació està previst examinar, d’acord amb el marge que ofereixi el pressupost, si és
possible tirar endavant aquestes convocatòries i, en funció d’aquest fet es programaria el
concurs general de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a pel
darrer trimestre d’aquest any. “
Acta 119/18
“Pel que fa a la previsió de noves especialitats està previst convocar un concurs-oposició de
trànsit, protecció de persones i béns (ARRO) i investigació, si bé no es pot informar encara
ni el nombre de places d’aquestes convocatòries, ni del calendari de les mateixes, atès que
s’està pendent d’una sèrie d’ajustaments al pressupost per veure si admet un creixement
amb nombre d’efectius destinats a aquestes especialitats.”
Acta 120/18
“Conclou recordant que pel que fa a l’agrupació d’investigació la intenció és publicar, abans
d’acabar l’any, les convocatòries de concurs oposició d’investigació bàsica, avançada i
policia científica també als únics efectes de regularitzar aquells funcionaris que ocupen
provisionalment el lloc de treball o nous funcionaris que superen el procés selectiu. “
Tal i com es pot comprovar ja fa massa temps que s’està “calendaritzant” aquest procés de
mobilitat i això ens porta a que els companys que estan pendents del mateix, tinguin la
sensació d’engany permanent i de menyspreu cap a la nostra feina per part del departament.
Són aquests motius pels quals que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
instem a la Subdirecció General de Recursos Humans que, de manera urgent, convoqui el
corresponent concurs oposició per l’especialitat d’investigació.
Resto a la seva disposició per qualsevol aclariment
Atentament,
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Secretaria d’Investigació
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 25 d’abril del 2019
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