CONSELL DE LA POLICIA DE 17 / 10 / 2008
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Mitjançant escrit que es lliura al secretari del Consell, es sol·licita l’esmena d’una intervenció
atribuïda al Conseller Enric ALSINA el qual havia delegat el seu vot al conseller Jordi
COSTA.
Es sol·licita també en l’escrit més serietat i rigor en la convocatòria dels Consells Ordinaris,
donat que tot i estar convocat en temps i forma no n’adjunten l’ordre del dia.
2- S’informa de la futura oferta pública de places per al cos de Mossos d’esquadra per a l’any
2009 i que serà de 980 places.
Som informats també, que abans de finalitzar l’any 2008, s’oferiran 60 noves places a agents
de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
3- S’informa d’Expedient disciplinari.
4- TORN OBERT DE PARAULA.
Demanem al President del Consell de Policia que faci el possible per tal d’instar al Govern
l’acompliment del compromís del conseller en l’aplicació de mesures transitòries ja que
encara s’estan tramitant baixes del cos de Mossos d’Esquadra per qüestió de malaltia o
accident, amb la conseqüent minoració de retribucions, cosa la qual no es produiria si estigués
publicat el decret.
El President del Consell diu que en prenen nota, que no esta a les “nostres” mans i no en poden
dir res més.
Demanem ser informats de la data aproximada de la compensació dels 200€, per als agents del
cos de mossos d’esquadra, que per motius de servei utilitzen roba de paisà, mitjançant vals de
bescanvi.
Informen que es previst el lliurament dels vals als caps d’administració de les diverses Regions
Policials a partir del dia 23 o 24 d’aquest mes d’octubre, per tal que facin la distribució als
agents.
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