
 

CONSELL DE POLICIA DE 24-11-2011  
 
Avui, després de 4 mesos des de les eleccions sindicals s'ha constituït el Consell de la Policia. Hi 
havia un ordre del dia de 15 punts. Us resumirem els temes que considerem que poden ser de més 
interés. 
 

− Hem demanat que a Barcelona, com a tot arreu, les destinacions es guanyin per comissaries 
i/o dependencies, no Barcelona genèrica i després fer un miniconcurs. S'estudiarà. 

− Es vol tornar a negociar les característiques tècniques de les armilles interiors per després 
negociar-ne l'assignació. Per fi se n'han adonat, tal com el CAT va defensar (llegir 
hemeroteca sindical) que el pes determinat en el pacte signat per les altres organitzacions 
sindicals és excessiu. 

− Pagament d'indemnitzacions per eleccions al Parlament de Catalunya. Es pagaran a la 
nòmina de desembre. 

− Hem denunciat la situació horària i d'organització que s'està vivint a les UI's arrel de les 
directrius de la Subdirecció Operativa de la Policia i ordres derivades. El Conseller ha 
acceptat obrir converses sobre aquesta qüestió en el si de la comissió corresponent. 

− Hem denunciat la inactivitat, des de fa un any, del Comité de Seguretat i Salut Laboral. El 
Conseller s'ha compromés a fer-nos arribar una convocatòria la setmanan que ve. 

− Hem denunciat la inactivitat, des de fa un any, de les comissions de negociació. El Conseller 
s'ha compromés a enviar-nos la setmana que ve una calendarització de reunions de 
negociació. 

− Hem demanat explicacions vers el decret de reestructuració de la DGP. No ens han volgut 
dir res. 

− Hem demanat que, donat que el pacte de segona activitat de l'any 2.008 en el seu punt 4rt 
(horaris més estables i no fer nits amb 50 anys o 25 de servei) no s'ha complert, i vist com 
van les coses, com a compensació i mostra de bona fe, es dicti instrucció o ordre per a que 
els mossos amb 50 anys o 25 anys de servei puguin acollir-se, fer, horaris sense torn de nit. 
Ho estudiaran. 

− Hem demanat explicacions sobre les retallades. El conseller ha manifestat no coneixer-ne el 
detall i no poder-nos informar (cadascú que cregui el que vulgui). El dia 30 es presentarà la 
proposta xunga a la mesa general de la funció pública, la del si no signes, i el dia 1 la bona, 
la del signes (això és el que pensem nosaltres). Haurem d'esperar. Això afavoreix la 
rumorologia de tota mena, al menys fins el dia 30. El Conseller ens ha manifestat la seva 
voluntat que les retallades afectin el mínim possible als cossos especials.  

− Hem demanat que als concursos surtin totes les places i ningú es quedi sense guanyar plaça. 
S'estudiarà. No saben el cronograma per l'any que ve, depén de pressupostos. 

 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT en funcions, i Conseller del Consell de la Policia. 
CATalunya a 24 de novembre de 2011 

 


