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C-9/2021 

Consell de la Policia de 22 de gener (1a part) 
Barcelona, 22 de gener del 2021.- 

Avui s’ha celebrat la primera sessió del Consell de la Policia de la Generalitat - mossos 
d’esquadra després que s’hagin proclamat el resultat de les darreres eleccions sindicals.  

Després que el darrer Consell es celebrés ara fa tot just un any, l’ordre del dia s’havia 
hagut de dividir en dues sessions com a conseqüència de la seva extensió, estant 
previstos per avui 27 punts.  

El resum dels punts tractats avui son els següents: 

Primer.- Modificació de la lletra b de l’article 68.1 de la Llei 10/1994 

Es comunica la modificació de l’article 68.1 de la llei 10/1994 per tal d’incorporar dins de 
les conductes ja considerades com a faltes molt greus, les considerades com a 
assetjament. 

Segon.- Informació sobre la previsió de l’increment del 0,9% establert als 
pressupostos, retorn de la paga extraordinària 2014, FAS i complement de 
productivitat. 

Tal i com es negociés a la Mesa General de la Funció Pública la paga extraordinària del 
2014 (55%), encara que es desconeix quin mes, es pagarà durant aquest any. Respecte 
el FAS i el complement de productivitat segueixen retallats per la llei que acompanya els 
pressupostos.  

Per últim, l’increment salarial del 0,9% encara no se sap quin mes es farà efectiu. No 
obstant té efectes d’1 de gener i per tant caldrà aplicar-ho amb retroactivitat des d’aquesta 
data. 

Tercer.- Activitat desenvolupada per la DGP any 2020. 

El Director General ha fet un resum de l’activitat realitzada durant l’any 2020, començant 
pel pressupost gastat en partides per la COVID, seguint per el pressupost en 
Infraestructures (comissaries noves com ABP Sarrià, La Jonquera, Comissaria Conjunta 
de Banyoles, OAC Carrer Aragó, etc.) fins l’anunci de la nova uniformitat. 

A l’efecte i respecte aquesta, se’ns ha informat que durant aquest any ja es començarà a 
veure la nova uniformitat la qual s’ha decidit segons tres eixos (estructura per capes, 
teixits tècnics i imatge). 

Vista la gran quantitat d’informació, des del SAP-FEPOL hem reclamat que se’ns traslladi 
aquesta informació per escrit.  

Donat que el President del Consell ha hagut d’absentar-se i en tant que només s’havien 
abordat 11 dels 27 punts establerts en l’ordre del dia s’ha decidit suspendre la sessió 
d’avui i seguir-la el proper divendres a les 08:30 hores. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


