CONSELL DE POLICIA DE 25-01-2011.
Hem assistit a la sessió del Consell de la Policia de 25-01-2011. Ha estat molt
protocolari, però, passem a resumir-vos el més destacat de l’ordre del dia tractat,
1- PRESENTACIÓ DEL CONSELLER.- Destaca la decisió de voler presidir
personalment el Consell (és el primer conseller que ho fa) i voler reunir-se amb
tots els sindicats per conèixer les nostres reivindicacions. Tot plegat denota
interés en conèixer les coses de primera mà.
2- CODI D’ÈTICA.- Ens informa de la seva decisió de derogar-lo.
3- PROMOCIÓ MOSSOS 2011.- Ens informa que la promoció d’enguany, per
motius econòmics, no serà de 800, sinò de 600.
4- TORN OBERT DE PARAULES.- Des del CAT hem plantejat tres temes,
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Ens hem queixat que no s’incloguin en l’ordre del dia les nostres
propostes. S’han disculpat per l’excepcionalitat d’aquest Consell i ens
diuen que en el funcionament ordinari es tindran en compte els punts que
proposem.
Hem demanat pel compliment del Pacte d’Equiparació a la nòmina de
gener. Ens diuen que la voluntat del Departament és complir el pacte, hi
estan treballant, però que per restriccions pressupostàries i legals, no li
poden donar compliment a la nòmina de gener. La decisió definitiva la
prendran en les pròximes setmanes. Des del CAT donarem aquestes
setmanes de confiança, esperarem a la decisió definitiva per fer qualsevol
cosa. Tot i que no fer el pagament a la nòmina de gener ja és un
incompliment, creiem que si realment la voluntat és complir-lo, es
complirà.
Hem demanat la creació d’una comissió permanent de negociació que
ens permeti avançar en la gran quantitat de problemàtiques que hi ha al
Cos, en substitució de l’actual model que eternitza el tractament dels
temes. Se’ns ha dit que s’implantarà un marc de negociació que la faci
fluïda.

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT, en funcions.
CATalunya a 25 de gener del 2011.

