CONSELL DE POLICIA 26/03/2010
El Consell de la Policia es desenvolupa segons l’ordre del dia;
1 -- El CAT presenta per escrit dues esmenes a l’acta del Consell de la Policia
de data 11 de gener de 2010 (76/10).
2 -- S’informa de l’expedient disciplinari 40/09-ED, però es deixa pendent per
una possible reducció de la sanció a imposar. Les faltes greus no han de passar
pel Consell.
3 -- Informe del projecte de decret de vídeo vigilàncies.
4 -- Informe del projecte de decret de regulació de la Prevenció de Riscos
Laborals. Els representants sindicals hem demanat un consens que no
ha estat possible en el període de debat, l’Administració el vol tirar
endavant si o si.
5 -- Informe del projecte de decret pel qual es regula el règim de llicències,
permisos i vacances del CME. Els representants sindicals hem denunciat
que això és un recull de criteris amb rang de Decret, que en poc o res
millora la conciliació laboral i personal dels efectius del CME que recull
la Llei 8/2006, a més volen regular per Decret termes susceptibles de
Negociació Collectiva, però l’Administració també el vol tirar endavant
si o si.
6 -- Informe sobre proposta de trasllat de diferents dependències
administratives del CME.
7 -- Informe sobre proposta d’acord pel que s’aprova l’oferta parcial
d’ocupació pública de 16 places d’inspector per a l’any 2010.
8 -- Informe sobre l’ordre de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de
Carrera Professional del CME, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24
d’octubre.
La DGP està treballant per tal de fer especialitat Sala, OAC, Instructor
Tecnicopolicial, Policia Científica Bàsica, Mitjans tècnics i Informació. Alhora que
les places d’Anàlisi deixarien d’ésser de nivell 4 per passar a ser de nivell 3 i les
d’Administrador de Sala desapareixerien. Mancaria també l’informe favorable
del Departament d’Economia i Finances.

- S’ha demanat un Pla de Carrera o la inclusió en aquest per a
facultatius i tècnics. S’ha de mirar, hi estan d’acord.
- S’ha demanat com es farà la dotació d’aquestes noves places. No s’ha
pres cap decisió però diuen que buscaran el màxim consens.
- S’ha demanat quans agents hi haurà en aquestes noves especialitats.
Uns 2000 aproximadament.
9 -- Ratificació del Pacte entre la DGP i les organitzacions sindicals
representatives del CME, sobre el gaudiment de dies addicionals de vacances
per als membres de l’Escala de Suport.
- El CAT-ME ha demanat que s’estudiï una possible aplicació d’aquest
mateix sistema per als agents del CME.
10 -- Ratificació del Pacte entre la DGP i les organitzacions sindicals
representatives del CME, sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no
presencials en el CME.
- El CAT-ME ha denunciat la mala praxis que està duent a terme la DGP
en el còmput de les hores computables des de juliol de l’any 2009, alhora
hem advertit que aquest còmput hauria d’estar llest d’immediat, ja que
només queda aquest mes per gaudir dels dies de festa que han de
realitzar els companys durant el primer quadrimestre, en cas contrari
l’acord patirà la primera vulneració, creiem que massa aviat.
11 -- Torn obert de paraules.
El CAT-ME denuncia per escrit l’obstrucció de que hem estat
objecte per part de la SGRH de la DGP en no facilitar-nos un
document suposadament públic, el document del “SERVEI PISTA
2009, envers a les mesures d’adequació del lloc de treball per a
companyes en estat de gestació i/o període de lactància biològica”.
Aquest document ni l’han fet públic, ni es troba penjat a la
intranet, ni en té coneixement el collectiu, ni ha passat pel
Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CME per oficialitzar-lo
abans que la DGP l’aportés com a prova en un expedient instruït a
l’Inspecció de treball contra un comandament d’aquest cos .

SALUT !!

Jordi Costa Ruiz i Màrius Carrobé Rosell
Consellers al Consell de la Policia
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