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Proposta de bases del concurs de l’especialitat
d’investigació bàsica, avançada i policia científica avançada
Barcelona, 9 d’abril de 2021.-

Ahir 8 d’abril, la Sub-direcció general de recursos
humans va traslladar a les organitzacions
sindicals representatives del cos de mossos
d’esquadra, la proposta de bases de provisió de
llocs de treball de la família d’investigació de les
categories de mosso, caporal i sergent.

C O M U N I C AT

Tal i com des del Sindicat Autònom de Policia
(SAP-FEPOL) manifestéssim en el darrer Consell
de la Policia, aquesta convocatòria arriba molt
tard. Els incompliments sobre la seva publicació
han estat reiterats i haver estat set anys sense
concurs ha generat un greu perjudici a totes les
persones que formen part d’aquesta família
d’especialitat.
No obstant, des de la nostra organització sindical
celebrem que per fi, amb la proposta de bases
s’hagi donat el tret de sortida del concurs que ha
de permetre poder regularitzar la situació d’una
quantitat important d’efectius que a dia d’avui es troben en situació provisional, alhora que
permetrà a d’altres apropar-se als seus domicilis.
Dit això, SAP-FEPOL ja avança que presentarà algunes propostes de modificació de bases
ja que, amb una primera llegida ja s’han observat algunes qüestions a millorar.
A més de fer una revisió sobre les places que surten a concurs, una d’aquestes propostes
serà la de permetre, mitjançant resolució parcial del concurs, que aquelles persones
opositores que no han de fer el curs de l’especialitat puguin ocupar la seva plaça, sense
haver d’esperar a què acabin de rebre la formació, aquelles que sí han de fer el curs a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
Aquesta és una qüestió que SAP-FEPOL ja ha aconseguit en altres processos selectius
anteriors, com per exemple es va fer en el concurs de l’especialitat de trànsit per a la
categoria de caporal i que per tant, esperem que per aquest procés també s’acabi
considerant.
Així doncs, des de la nostra organització sindical esperem que el ritme en la convocatòria
d’aquest procés agafi velocitat de creuer i es tanquin les bases, incorporant les propostes
de millora que proposarem i que vosaltres també podeu fer arribar als delegats i delegades
que SAP-FEPOL té a totes les destinacions.
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