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LA VERGONYA DELS CONCURSOS AL CME
AMB LA CONNIVÈNCIA DE LA SUBDIRECCIÓ I LA DGP
En la darrera sessió del Consell de la Policia es va informar, a les organitzacions
sindicals, de la imminent publicació del concurs d’investigació. De fet es va dir
que en unes setmanes es tenia la intenció de passar-nos la proposta de les
bases. Cal recordar que portem més de 6 anys sense concurs a l’especialitat, la
qual cosa provoca un gran greuge vers altres especialitats i una manca de
respecte i reconeixement als companys/es que hi treballen.
D’una banda, s’està complint el cronograma presentat l’any 2019, el qual preveia
un concurs durant el primer semestre de 2020. Estem finalitzant el mes de març
de 2021 i seguim sense tenir coneixement de la publicació del concurs.
D’altra banda, a les conclusions del Grup de Treball d’Investigació, aprovat en
l’últim Consell de la Policia, es recull la necessitat de convocar concursos
periòdicament per tal de reduir l’elevada provisionalitat que existeix a
l’especialitat, única solució al problema.
També a la demanda d’un nou concurs general, punt presentat per part d’USPAC
al darrer Consell de la Policia. D’aquesta manera facilitar la conciliació i estabilitat
familiar dels companys/es que es volen apropar al seu domicili. Se’ns va dir que
aquest es convocaria un cop resolt el concurs d’investigació, per tant, entenem
que un cop més s’allargarà en el temps (quan estava previst inicialment aquest
2021).
Per tot això hem registrat, de nou, un escrit sol·licitant:
•

Que es convoqui de manera immediata una reunió amb les
organitzacions sindicals representatives perquè se’ns presenti la proposta
de bases del concurs d’investigació, el qual “està congelat” des de fa
més 6 anys.

•

Que es comenci a treballar en les bases del concurs general, convocant
una reunió amb les organitzacions sindicals representatives, on es tingui
en compte les peticions i al·legacions que s’han fet sempre. I que,
realment, les bases i els mèrits siguin fruit d’una negociació col·lectiva
real.
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