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Assumpte: Oferiment extraordinari i temporal abans d’ocupar llocs consolidats a
la sala 112 de reus.

En data 29 de juliol del 2022 es donava per finalitzat el procés sobre el CONCURS
GENERAL i s’ha pogut comprovar una vegada més que els càlculs no han estat els
correctes per la Sala 112 de Reus.
No s’ha tingut en compte les necessitats que des de fa ja més de d’un any que es sabia i
son coneixedors que englobaria 6 regions policials per la qual cosa serà de vital
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importància dotar correctament .

Amb la previsió imminent de la ocupació dels llocs de treball de la Sala 112 Reus de cara
a setembre/octubre des de el sindicat SAP-FEPOL s’ha fet un estudi i s’ha vist que hi
haurà un dèficit de 40 llocs que quedaran descoberts per la manca de agents.

De les places ofertades a concurs 54 consolidaran plaça, 66 seran els agents que marxen
a les noves destinacions i 28 seran el que han guanyat plaça. Durant les reunions que es
van mantenir del Grup de Treball de Promoció i Provisió, des de SAP-FEPOL li vam insistir
a la Subdirecció General i a la Divisió Tècnica, que hi havia destinacions que no s’havien
ofertat les places necessàries per cobrir les necessitats bàsiques. El temps, com quasi
sempre, ens acaba donant la raó. Per aquest motiu, i sap també que fa molt de temps
que ho demanem, les sales de comandament són destinacions molt específiques, ni millor
ni pitjor que altres destinacions, però sí amb unes característiques que les diferencien
d’altres destinacions, per aquest motiu també li demanem que s’apliqui per a la següent
convocatòria de provisió l’ORDRE IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de
l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos
d'esquadra, aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, que s’hauria
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d’haver complert des de la data de publicación i que encara no s’ha complert en
alguns aspectes, com en el que li denunciem en aquest escrit.

Des de el SAP-FEPOL sabem que hi ha agents que si es dones la possibilitat es quedarien
a la Sala 112 de Reus (agents que ja tenen experiència que és el que realment ara mateix
es necessita) però sempre pensant que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats,
demanem un OFERIMENT EXTRAORDINARI temporal per cobrir aquest dèficit amb
unes prioritats clares a l’hora de presentar-se, com sempre s’ha fet amb, uns requisits
mínims per cobrir aquestes places com seria

una experiència mínima a Sales de

Comandament, antiguitat i número de promoció/provisió.

De no ser així i essent coneixedors també que a finals de setembre finalment es una
edició del curs de Sala a la ISPC per a 24 agents ( no complint el que en el seu dia es va
dir que seria de manera ONLINE) serà inviable que la tasca dels agents de la Sala 112
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de Reus es vegi afectada per motius de salut i absentisme laboral ja que la càrrega de
feina serà incrementada però amb menys agents per torn.

Cordialment,
p.o.
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