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CONSELL DE POLICIA DE 30-05-2012 
 

Després de 7 mesos sense reunir-se i incomplint el reglament del Consell que estableix reunions 

periòdiques cada 2 mesos, avui hi ha hagut reunió, passem a resumir-vos el més rellevant, 

 

1- S'han informat tres expedients disciplinaris per faltes greus i molt greus. El CAT s'ha posicionat 

contra les tres propostes de resolució, per qüestió de forma i de fons. En un cas el Conseller del 

Departament i President del Consell ha ratificat la proposta de resolució d'afers infernals, en el 

segon cas, ha demanat que se'n faci una revisió i en el tercer cas a proposta del Director General de 

al Policia, s'ha deixat en suspens l'execució de la sanció., cas inèdit ( hi haurà pactes secrets o ha 

incrementat la sensibilitat social dels nostres dirigents ?) 

 

2- Acord de Govern per reduir-nos el sou anual un 5 % aplicable a parts iguales als complements 

específics de les pagues dobles ( un 5 % de la paga de sis mesos en cadascuna). Hem informat 

desfavorablement alhora que hem anunciat la impugnació de l'acord per manca de negociació 

col·lectiva. Que per qui, que per allà, el Conseller ha ordenat la CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ 

PERMENENT DE NEGOCIACIÓ. 
 

3- Eliminació de dependències de Pons-trànsit, Sabadell-investigació i passi de la sala de 

Tarragona a Reus. Hem demanat que es respectin els drets dels agents amb plaça definitiva a poder 

triar si quedar-se a la localitat més pròxima i tenir preferència en concurs (propi de places 

extingides) o a anar a les noves localitats de Tàrrega, Granollers i Reus. Se'ns ha dit que així es 

farà. 

 

4- Reglament del Comitè d'Ètica.- Hem demanat la supressió d'aquest òrgan. El Conseller ens ha 

dit que Sant Joan és a l'estiu, però que miraran de que a la composició hi hagi més policies 

professionals. 

 

8- PENALITZACIÓ ECONÒMICA DE LES BAIXES A PARTIR DEL TERCER MES.- Hem 

manifestat la nostra intransigència amb aquest assumpte i hem demanat i proposat una col·lusió 

immediata, per tot el sector públic o pels mossos. Sigui per part del Departament, per part del 

Departament i els sindicats o per intervenció de l'esperit sant. El Conseller ha mostrat al seva 

predisposició a buscar solucions i a coadjuvar amb els sindicats per resoldre aquesta 

INSEGURETAT SOCIAL INACCEPTABLE. Hem demanat que es facin  números que es busquin 

col·lusions transitòries i que es parli amb economia i finances per a que aquesta sigui la primera 

cosa a corregir en quan l'economia ho permeti. Hem fet propostes i som optimistes en que 

trobarem solucions. 

 

9- PRECS I PREGUNTES.- S'ha suspès la reunió per manca de temps, hi haurà nou consell el dia 

8-06-2012 per aportar documentació que faltava i tractar aquest punt, unt en que el CAT havíem 

acumulat l'artilleria. Tenim 17 propostes de canvis i millores pel Cos, així que la comissió tindrà 

feina. 

 

 SALUT !               Enric ALSINA ILLA, Conseller del CAT. Catalunya a 30-05-2012 


