
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSELL DE POLICIA DE 18-06-2008 
 
1- Lectura de l’acta de la sessió anterior. 
2- Es presenta al senyor Xavier López que exercirà de secretari del      
    Consell a partir del dia de la data. 
3- Modificació del decret 94/2003, envers identificació dels agents 
en peces de roba superiors en la uniformitat. Es donaran més 
números i les peces que duguin cinta del velcro hauran de portar el 
numero d’identificació. 
4- S’informa que es previst que a mitjans de juliol hagi eleccions     
sindicals per a l’escala de Suport 
- El 8 de maig una organització sindical va promoure les eleccions   
per aquesta escala. 
- El 10 de juny es va publicar el decret d’eleccions 
- Del 19 al 30 de juny hi ha el període de presentació de 
candidatures i 
- Es preveuen les eleccions per al dia 16/07/2008 en taula única a la 
comissaria de Les Corts 
 
El CAT i l’SPC s’oposen al sistema que s’empra actualment, per 
donar poques garanties al vot per correu, en les eleccions anteriors 
varem demanar la modificació del sistema a més de proposar altres 
sistemes de vot els quals no han estat escoltats fins al moment. 
 
5- TORN OBERT DE PARAULES 
- Demanem per què en aquest Consell de Policia no s’ha dut a 
informació l’Acord i la proposta de segona activitat. Ens diuen que 
s’ha creat en el si del govern una comissió que supervisa i valida 
tots els acords sectorials dels funcionaris i que a dia d’avui no s’ha 
reunit encara, per tant no hi ha el vist i plau i no pot ser informat. 
 
- Demanem un pronunciament del Consell i del Departament envers 
la sentència del cas ROSEBUD. Ens diuen que, tant el Secretari 
General de Seguretat Pública com el Director Geneal de la Policia, 
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respecten però no comparteixen la mateixa i que serà recorreguda 
pel gabinet jurídic del Departament. Els serveis jurídics ja han tingut 
una reunió amb els afectats. 
 
- Es demana també que l’Administració es personi com acusació 
particular en totes aquelles denuncies quan quedi demostrat que hi 
ha hagut una denuncia falsa, injuries o calumnies envers els 
mossos i el Departament. N’han pres nota. 
 
- Fem saber al President del Consell que en la lectura de l’acta 
que s’ha portat a terme fa uns minuts hi deia que el mateix president 
““vol donar l’enhorabona als membres del Consell par haver 
aprovat, per unanimitat, l’acord sobre equiparació retributiva i 
expressa el seu desig perquè es mantingui aquest clima en 
futures negociacions” li fem esment que la Divisió d’Investigació 
Criminal (DIC), d’ençà del 21 de maig de 2008 ha instaurat un 
sistema d’incidències, guàrdies i disponibilitat que fan molt difícil la 
conciliació laboral i familiar, sense cap mena de compensació 
horària ni econòmica i que l’acord a que ell feia referència, en el 
punt sisè de PROCESSOS A DESENVOLUPAR, apartat segon diu: 
 
“- Negociació de la regulació i de les mesures compensatòries 
de la situació de disponibilitat i localització dels funcionaris 
policials quan hagin d’estar en aquesta situació. En aquests 
sentit, l’Administració proposarà, no més tard de final de juny 
de 2008, un sistema de regulació per aquestes situacions. “  
 
Després de confirmar que el redactat era el que li dèiem es va 
comprometre a fer una reunió abans d’acabar el termini. 
 
SALUT ! 
 
Catalunya, juny de 2008 
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