
 
CONSELL DE POLICIA DE 3-03-2005 

 
En data de d’avui s’ha celebrat una reunió del Consell de la Policia, sobre la qual us fem 
un resum dels principals continguts. 
 

1- FONS D’AJUT SOCIAL.- Hem denunciat davant el President del Consell la 
kafkiana situació que es produeix des de fa anys que no es poden ampliar o 
modificar els supòsits del FAS per un problema en l’aplicatiu informàtic, 
buidant de contingut la participació sindical. El Consell ha acordat sol·lucionar 
aquest problemes i negociar els supòsits a incloure per l’any que ve. 

2- Hem forçat que s’evidenciï la ineficàcia, quan no inexistència, de negociació de 
cap tema o avanç en cap tema des de l’entrada del nou govern, ens sembla que 
ha quedat força clar, ja que el responsable de relacions amb els sindicats no ha 
pogut presentar cap resultat. 

3- L’empresa ha respost al requeriment de negociació immediata de les 
organitzacions sindicals. Sobre horaris informa que la negociació s’iniciarà el 
mes que ve, amb una proposta sobre la taula elaborada per comandaments del 
Cos i amb la que els sindicats em presentat del torn fix. Sobre la segona activitat 
i jubilació anticipada, consideren no prioritària la seva regulació, per tant, 
haurem de pressionar. Suggerim que tots els mossos que tinguin 57 anys instin 
el passi a la segona activitat, en compliment de la Llei 10/94. 

4- Ens diuen que la nova Llei de Policia de Catalunya, encara està als despatxos, 
que pretenen aprovar-la abans de l’estiu i que ja ens presentaran el projecte quan 
el tinguin. 

5- UNIFORMITAT D’HIVERN. Ens diuen que presentem propostes, que pretenen 
modificar la norma, que esperen poder abordar el problema per l’any que ve. 
PER TANT, COMPANYS D’OLOT, DE VIC, DE CATALUNYA, A ELLS 
NO ELS IMPORTA QUE ESTIGUEU PASSANT FRED. Personalment, us 
asseguro que jo no estaria prestant servei tremolant o jugant-me la meva salut, 
vosaltres mateixos. 

6- FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES. No tenen cap intenció de regularitzar la 
seva situació, molt menys d’equiparar-la a la de mossos en quan a drets i deures, 
així que els companys en pràctiques, que porten pistola, fan detencions i actuen 
igual que qualsevol altre mosso, continuaran sent esclaus del govern catalanista i 
d’esquerres. 

 
En fi, companys, hi ha hagut altres temes, però només us fem un resum i, des de la 
nostra perspectiva. Donat que ara hi ha una plataforma unitària sindical, no actuarem 
per lliure, però, estem molt decebuts i, si de nosaltres depengués, si fóssim majoritaris, 
la resposta a l’actitud del nou govern només podria ser una MOBILITZACIÓ i 
ACCIONS DE PROTESTA EN TOTS ELS CAMPS POSSIBLES. 
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
Catalunya a 3-3-05 


