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Primera reunió entre la Comissaria Superior de Coordinació 
Central i les organitzacions sindicals  

 
Barcelona, 16 de juliol del 2019.- 

Avui 16 de juliol ha tingut lloc la primera reunió entre els Caps de la Comissaria Superior de 
Coordinació Central (CSUCOC) i les organitzacions sindicals representatives del cos de 
mossos d’esquadra. 

En aquesta reunió, com a primera presa de contacte després de la renovació de la nova 
Prefectura, s’ha establert els compromís per part dels comandaments de les quatre 
comissaries que formen la CSUCOC, així com el de la pròpia Comissària Superior Cristina 
Manresa, de mantenir un contacte periòdic amb les organitzacions sindicals. 

Unes reunions que avui s’han determinat que es faran entre els comandaments de les 
quatre comissaries i les organitzacions sindicals, amb una periodicitat trimestral tal i com es 
fan les reunions de les diferents reunions regionals. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) agraïm la bona voluntat mostrada per 
tots i cadascun dels comandaments de la CSUCOC i esperem que amb aquestes reunions 
periòdiques puguem traslladar les mancances que pateixen els efectius de cadascuna de les 
quatre comissaries. 

Des de la nostra organització sindical hem reclamat interlocució constant amb les 
comissaries que per exemple, eviti tenir coneixement pels mitjans de comunicació de 
qüestions que dins del col·lectiu generen preocupació. 

A l’efecte, i davant la carta als reis que es poden presentar per l’estat de les condicions 
laborals del cos, des del SAP-FEPOL hem reclamat saber si per solucionar-les hi haurà 
pressupost. Ja que de no ser així, aquestes reunions (en les quals es presentaran qüestions 
afectades per pressupost) perdran força. 

Aprovar bosses d’hores estructurals per pal·liar la manca d’efectius, millorar el sistema de 
compensació del val de la roba, millorar el material obsolet d’alguns especialistes o 
compensar la gran quantitat d’hores acumulades que tenen alguns efectius (d’investigació 
per exemple) són qüestions que si no s’aproven partides pressupostàries no seran possibles 
assolir. 

Així mateix, des de la nostra organització sindical, davant la sobrecàrrega de treball que 
acumulen tots els efectius policials, s’ha insistit en la necessitat d’optimitzar els recursos 
policials  

Per tant , tot esperant a ser convocats a les primeres de les reunions de treball, des de la 
nostra organització sindical les veiem amb bons ulls i per tant hi assistirem amb la voluntat 
de millorar el servei i les condicions de treball d’aquells i d’aquelles a qui representem.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


