
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELL DE POLICIA DE DATA 31-03-2011. 

UNA DE CALÇ I UNA DE SORRA 

 
En data 31-03-2011 vam assisitir a una reunió del Consell de la Policia, passem 
a informar-vos de l’ordre del dia tractat i els aspectes més rellevants. 
 

1- Informació vers dos expedients disciplinaris per faltes molt greus 
(separació del servei per una absència injustificada de 4 mesos; i, 1 any i 
un dia per condemna per delicte contra la seguretat del trànsit). TOTS 
els sindicats vam abogar per una reducció de les sancions, tanmateix, en 
aquesta qüestió, el Conseller va ser IMPLACABLE.  

2- CRONOGRAMA.- Ens van presentar el calendari de concursos per aquest 
2011 i principis de 2012. El podeu consultar a la nostra web. El de 
científica bàsica, tot i que no consta, probablement es farà el primer 
trimestre del 2012. També estudiaran la possibilitat de fer un concurs 
general per l’escala intermèdia. Enguany no hi haurà concursos de 
promoció, per qüestions pressupostàries. 

3- NEGOCIACIÓ.- Ens convocaran per iniciar negociacions el proper dia 14 
d’abril (per fi). Volien fer-ho el dia 7, però no poden per qüestions 
d’agenda. Ens congratulem d’haber incidit en aquesta decisió amb les 
nostres accions. Parlarem més d’aquest punt en un altre comunicat. 

4- ASSETJAMENT LABORAL.- El CAT té presentades 13 denúncies (totes les 
que hi ha al Cos per assetjament laboral) que no han tirat endavant per 
culpa del protocol específic per a mossos aprobat en el seu dia per 
l’anterior Conseller contra la oposició de tots el sindicats. Se’ns ha 
anunciat que deixaran en suspensió l’aplicació d’aquest protocol i 
aplicaran el de Funció Pública, que és el que nosaltres reclamàvem i, 
d’aquesta manera, aquests expedients es tractaran adequadament. 

5- GRUP GUILLA.- Per fi hem aconseguit que el Conseller determini agilitat 
en el lliurament de material per aquest grup, caldrà veure la celeritat i la 
qualitat, no obstant Felicitats “GUILLA” per la vostra paciència.  

 
Esteu emetents a la comunicació sindical a partir del dia 14.  
 

COMENÇA LA PARTIDA ! 
 

SALUT!  
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT, en funcions. 
Catalunya, 1 d’abril de 2011    


