CONSELL DE POLICIA 19/10/2010
El Consell de la Policia es desenvolupa segons l’ordre del dia;
1 -- Per una errada tècnica a la còpia de l’acta no es desenvolupa el darrer
punt de torn obert de paraula; ens informen que quedarà esmenat en breu.
2 -- s’informa sobre proposta de trasllat de la SRC de la Regió Policial del
Camp de Tarragona que dona cobertura també a la Regió Policial de les
Terres de l’Ebre a l’Edifici del Centre d’Emergències de Catalunya a la
localitat de Reus.
3 -- S’informa del la previsió d’oferta pública de la categoria de mosso/a
per a l’any 2011. La previsió de la DGP és la incorporació de 800 nous
efectius a l’espera del darrer SI per part del Departament d’Economia i
Finances.
4 -- El CAT-ME va demanar la convocatòria urgent del Consell de la Policia
per que en el darrer Consell de la Policia, (27 de maig de 2010) per manca
d’informació de l’Administració NO varem poder ser informats de com
afectaria al cos de mossos el Reial Decret Llei 8/2010. Donat que totes les
afectacions en l’apartat de retribucions, tant positives com negatives han
de passar i ser informats en el Consell de la Policia, es va demanar que així
es fes.
5 -- S’informa de la proposta de cursos a convalidar referents a les noves
especialitats del Pla de Carrera Professional, previstos a l’Ordre
IRP/331/2010, de 12 de maig.
7 -- Torn obert de paraules.
El CAT-ME va demanar la inclusió en el ordre del dia del Consell de la
Policia, amb anterioritat a la convocatòria del present , la creació de una
Mesa Sectorial o Comissió Permanent per a la Branca d’Investigació.
L’empresa es nega a la creació de cap comissió o Mesa Sectorial. Veure
comunicat d’investigació http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/investigacio7.pdf

El CAT-ME ha demanat la publicació al DOGC de l’Acord de GnP, el qual,
ningú sap per que no s’ha publicat encara. S’han compromès a publicar-lo
abans del seu finiment ( 31/01/2011 ).
El CAT-ME ha demanat informació de com es trobava el treball per al vot
electrònic les properes eleccions sindicals. Han informat que el treball esta
aturat i es molt difícil que es porti a terme per aquestes properes eleccions
sindicals, tot i que s’han compromès a recercar un sistema més garant del
vot per correu.
El CAT-ME ha demanat quan es pensa entrar en matèria en qüestió
d’horaris, tal com recull l’anomena’t Acord d’equiparació retributiva de 13
de febrer de 2008 . S’han compromès a convocar-nos a inicis del mes de
novembre.
El CAT-ME demana quan serà viable que els agents que porten més de 25
anys al CME i/o tenen més de 50 anys puguin optar voluntàriament a
deixar de fer nits. L’empresa vincula l’aplicació d’aquest extrem a tenir
resolt el tema dels horaris.
El CAT-ME demana si l’aplicació del Decret 3/2010 de contenció de la
despesa pública afectarà al darrer tram de l’aplicació de l’acord
d’equiparació. Estan esperant resposta de la consulta realitzada al
Departament d’Economia i Finances. En tot cas volem comunicar-vos que
pot estar en perill la culminació de l’acord d’equiparació.

SALUT !!
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