
 
CONSELL DE POLICIA DE 29-07-05 

 
En data 29-07-05 s’ha celebrat una reunió del Consell de la Policia, passem a informar-
vos del contingut. 
 
QÜESTIÓ PRÈVIA.- Hem demanat la suspensió de la reunió per incompliment dels 
terminis de convocatòria (ens van notificar el dia 27). La petició ha estat denegada, 
tanmateix, han suspès el tractament del punt de l’ordre del dia en que s’havia d’informar 
d’expedients disciplinaris. Aquesta il·legalitat podria invalidar els acords adoptats i 
farem el que jurídicament procedeixi per a que això sigui així. 
 
DESPLEGAMENT DE BARCELONA.- El Consell, amb el suport de SPC i SAP ha 
ratificat l’acord gràcies al qual molta gent perdrà la seva destinació a Barcelona i ningú 
assolirà una plaça amb ubicació física determinada. Des del CAT hem al·legat que 
aquest acord és un frau de Llei i farem el que jurídicament sigui viable per adaptar el 
desplegament de Barcelona a la legalitat vigent ( és importantíssim que tots els afectats 
presenteu recurs i podeu comptar amb nosaltres per tirar-lo endavant). 
 
PLA DE CARRERA PROFESSIONAL.- El Consell, amb el suport explícit de SPC i 
SAP a donat llum verda a un pla de carrera professional que, prèviament, i sense la 
presència de la nostra organització, havien anat elaborant. El Pla té moltes mancances 
(podeu veure les nostres esmenes a la nostra web, consultable per intranet). El pitjor de 
tot és que genera una gran inestabilitat en el lloc de treball i en el futur dels mossos 
introduït molta més arbitrarietat en l’assignació i remoció de les destinacions, sent un 
autèntic paraigües legal per a que l’empresa faci i desfaci e que més li convingui amb 
nosaltres. 
 
TRASLLAT A SABADELL.- Només el CAT s’ha oposat a l’aprovació de l’acord de 
govern que donarà cobertura legal per a que molts companys siguin traslladats des de 
Barcelona a Sabadell. 
 
El grau de connivència evidenciat entre empresa i sindicats majoritaris és una mostra 
més que, si no es canvia la majoria sindical, continuarem anant enrere. Pensem que, a 
curt termini, molts de vosaltres patireu els resultats d’aquesta conxorxa. Per a 
informació més detallada, sigueu o no afiliats, estem a la vostra disposició. 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
Catalunya a 29 de juliol del 2.005. 


