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CONSELL DE POLICIA DEL 27/07/2012 
 
Després d’una llarga inactivitat en el si del Consell, en tan sols dos mesos ja ens hem reunit tres 
cops, cosa que agraïm i que agrairíem més si en lloc de declaracions de bones intencions poguéssim 
positivitzar i implementar algunes de les propostes que allí s’han debatut i parlat. 
 
Avui un cop assentides les actes de les sessions anteriors s’ha passat a debatre una proposta per tal 
de declarar secretes les deliberacions i acords del Consell en matèria d’incoació d’expedients 
disciplinaris als nostres agents. El CAT considera que la transgressió de la confidencialitat de 
l’informació que rebem com a agents de policia ja queda prou penalitzada en el nostre règim 
disciplinari i a la llei de Policia de Catalunya i que tots els agents del Cos restem sotmesos. CAT i 
SPC han rebutjat la proposta tot i deixar palesat que s’apliqui el regim disciplinari quan escaigui si 
existeix aquesta transgressió per alguns dels membre que conformen el Consell de Policia. 
 
Tot seguit s’ha informat de tres expedients disciplinaris, i s’ha donat pas a temes proposats pels 
representants de l’escala de facultatius i tècnics. 
 
Des del CAT, s’ha demanat un cop més, que es datés el pagament del FAS, ens diuen que ja fa 
temps que es va passar a tresoreria i que s’hauria  de cobrar aquest mes de juliol. Hem demanat 
l’estat del val de roba per les unitats que treballen de paisà, ens responen que està en vies de 
licitació i que a l’octubre esperen tenir-ho enllestit. Hem reiterat la demanda d’informació del futur 
dels companys que estan realitzant servei als CP’s, ens responen que no tenen més informació que 
la reflectida en l’últim comunicat del consell del dia 08/06/2012.    
 
Seguidament i en quan a l’afectació del Reial Decret Llei 20/2012, s’han determinat tres grans 
eixos,  el retributiu amb la supressió de la paga doble de Nadal, la qual comportarà el retorn del 
espoli ja patit per anticipat a la nostre nòmina de juny, el dels permisos que s’abordarà a partir de 
gener  del 2013, i el de les ILT’s, que sense poder aprofundir en la qüestió ja que des del 
Departament l’únic que hem pogut escoltar és una declaració de bones intencions, haurem 
d’assumir el que es determini a la taula de funció pública només si ens perjudica, perquè quan ens 
beneficia ens emplacen a altres àmbits, tot apunta que l’adopció del Real Decret Llei 20/2012 i allò 
que preveu de marge a les Comunitats autonòmiques s’aplicarà en la seva forma més restrictiva, tot 
i escoltar per part del nostre Secretari General que “tenim l’ocasió de tenir un tractament més 
favorable que el que teníem”. Lamentem tenir que reconèixer que en aquesta matèria un govern de 
dretes com el govern central, ha estat capaç d’ésser força més sensible, humà i coherent que el 
nostre. 
 
El CAT ha presentat una proposta per pal·liar o donar solució a la pèrdua retributiva per ILT de més 
de tres mesos consistent en la renúncia de les subvencions sindicals per tal de crear un fons 
econòmic entre els sindicats i el Departament d’Interior, amb el qual cobrir el màxim percentatge de 
pèrdua possible, alhora instem per que la resta de capitalització la faci el Departament restant de la 
partida d’activitats extraordinàries exposada en els pressupostos per l’any 2012, la proposta la 
podeu veure a la nostre web. 
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Ens han informat de la previsió de concursos fins el juliol del 2013 i ens han lliurat cronograma. 
Lamentem la no inclusió o existència del Concurs General per l’escala bàsica i Intermitja.  
 
Ens han informat que 12 de les resolucions de segona activitat per les places de suport que 
desafortunadament estaven bloquejades deliberadament per la Direcció General de la Policia en pro 
del compliment de l’article 24 del decret de segona activitat, ja han estat comunicades als afectats 
verbalment i en breu rebran la resolució físicament, només resten per resoldre aquelles que encara 
estan en termini de menys de sis mesos, sembla ser que s’han adonat que és millor resoldre que 
lamentar-se.    
 
Finalment celebrem amb moltes reserves el canvi de criteri en quant a la possibilitat de reobrir 
negociacions defugint de la imposició d’acords globals tal i com es va ratificar el Departament i el 
propi Conseller en l’anterior sessió del Consell on se’ns imposava un marc d’acord infragmentable. 
Avui s’ha exposat un canvi de criteri que cal estar “ull viu” per veure si seran capaços de realitzar.   
 
 
SALUT!!! 
 
Enric ALSINA i Jordi COSTA consellers electes al Consell de la Policia 
 

Catalunya 27/07/2012           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


