
 

CONSELL DE POLICIA DIA 18/10/2013 
 

Avui s’ha celebrat el Consell de Policia. Després de l’aprovació de l’acta anterior, 

l’ordre del dia ha estat el següent : 

- Ens informen que rebrem convocatòria per la recent estrenada comissió de 

negociació per dijous dia 24 pel matí, per tal de poder invertir-hi més temps 

de sessió per avançar més. 

- Ens han lliurat l’estat dels processos selectius en curs, en format de previsió 

del seu calendari, si necessiteu informació, des del sindicat us la facilitarem. 

- Jubilació anticipada és crearà una comissió específica per tractar d’avançar 

amb representants sindicals i del departament.  

- Proposta del Departament per regular les retribucions de les places 

de suport policial dins del marc de mesures fiscals i administratives per a 

l’any 2014, proposta de garantir el 100% de la base de cotització; esmenten 

que han mantingut reunions amb AILMED per tal de cohesionar propostes.  

- Vals de roba, ja s’ha realitzat la polèmica distribució dels vals 2011 val a dir, 

(no a tothom), hem demanat compromís de lliurament i han respost que no 

hauria d’anar més enllà de la propera setmana, restarem alerta. El 

Departament ha reconegut que aquest sistema és del tot conflictiu i que no 

cobreix la necessitat real dels efectius que l’han de gaudir, s’han compromès 

a estudiar la proposta del CAT per tal de què es canvií el sistema de provisió 

econòmica i que es lliuri els diners als agents  sota concepte no retributiu 

(espècies, quilometratge, dietes etc...) i així cadascú els despesarà a la botiga 

que més s’avingui per realitzar la seva feina. 

- Assistència a judici del personal funcionari que no es trobi en actiu, s’haurà 

de tramitar mitjançant Departament de Justícia.  

- Indisposicions, la DGP és plenament conscient de la problemàtica envers la 

justificació de les indisposicions, i aconsella que es demani la baixa enlloc de 

permetre eventualment el lliurament del volant d’assistència -com fan altres 

treballadors de l’administració- fins que arribi la nova regulació de la Funció 

Pública no més enllà d’un mes i mig segons el seu representant al Consell. Un 

altre gest de cordialitat del nostre apreciat Subdirector De Recursos Humans, 

un bon acte d’acomiadament, apa siau.  



- Informació vers la paga del 2014, es dona total veracitat a les paraules 

del molt Honorable President en quant a les declaracions realitzades i en els 

termes expressats. 

- Armilles, hem demanat la retirada de l’enquesta pel seu caire d’inducció a la 

resposta del copagament i no a l’essència de l’autoprotecció. 

- Hem demanat la derogació del codi d’ètica per innecessari, existeixen 

regulacions paral·leles a nivell europeu i per la pròpia manca d’ètica en el seu 

redactat on esmenta haver mantingut diverses reunions amb els sindicats 

essent una absoluta mentida. 

- Se’ns ha informat de la subhasta que tindrà lloc la setmana vinent de 

diferents vehicles policials, la majoria motocicletes que sortiran a subhasta 

individualment per així facilitar la seva adquisició. 

  

Qualsevol dubte o aclariment a tot l’esmentat us la resoldrem si ens ho feu 

saber per qualsevol canal de comunicació establert al sindi. 

 

SALUT!!! 

 

Jordi Costa Ruiz  

Secretari General del CAT   
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