CONSELL DE LA POLICIA DE 05 /12 / 2008
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es manifesta al secretari del Consell, que els dos Consellers del CAT-ME érem presents l’anterior
Consell de la Policia i això no consta a l’acta, manifesta que ho esmenarà, a més li manifestem que
tal com queda reflectit a l’acta, el Conseller COSTA tenia el vot delegat del Conseller ALSINA.
2- S’informa de la futura oferta pública de 8 i 18 places d’Intendent i Inspector respectivament per al
cos de Mossos d’esquadra per a l’any 2009.
3- Amb caràcter d’urgència i extraordinari en va fer arribar als sindicats que en el Consell d’avui
s’informaria també de l’acord signat a la Mesa General de la Funció Pública envers el increment
retributiu per a l’any 2008. som informats que si no es dona el vist i plau abans de les 12 hores no
es percebrà en la nòmina de desembre.
4- S’informa d’Expedient disciplinari.
5- S’informa de la proposta de convalidació de cursos relacionats amb el Pla de Carrera professional
que es va efectuar abans del mes de gener del 2006 a l’antiga EPC, actual ISPC. Aquesta
convalidació l’hauria de demanar l’interessat i l’ISPC ha cregut convenien fer un llistat per tal
d’estalviar una allau de sol·licituds.
S’informa favorablement els llistats presentats, tot i que si hi ha cap curs que un afectat creu que
s’hauria de convalidar ho pot demanar i si compleix els requisits, hi ha el compromís de validar-lo.
6- TORN OBERT DE PARAULA.
Un Conseller del CAT-ME demana al President del Consell de Policia com estan les gestions del
Decret de 2ª activitat; el Director de Serveis, senyor Torrens i Mèlich, informa que la proposta ja
ha passat per la Comissió Jurídica Assessora la qual ha determinat dues observacions essencials en
el seu contingut, ara ha s’ha de remetre a la Comissió Tècnica,de la Funció Pública per tal
d’adaptar-les, informen que si s’ha de modificar res que afectes als motius que es van acordar i es
volen protegir, serem informats.
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