
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELL DE LA POLICIA 
26/04/2010 

 
 
El Consell de la Policia es desenvolupa segons l’ordre del dia, iniciant-se cinc 
minuts abans del previst en segona convocatòria i sense la presència de tos 
els convocats. Després de les esmenes a l’acta de la sessió anterior ; 

 

- El CATCATCATCAT i SPC lliuren per escrit registrat al President del Consell una petició 
de vot secret per al punt 2 de l’ordre del dia informe de la proposta de 
decret de “Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya” 
 
S’efectua la votació per part de 30 Consellers dels 32 que formen la totalitat 
del Consell, entre els presencials i les delegacions de vot, essent el resultat 
final de; 4 Si, 23 NO, 2 Abstencions i 1 vot en blanc.  
Contundent resultat negatiu per les aspiracions manifestades pel 
Departament de donar llum verda al decret contra voluntat constatada 
legítimament en el si del Consel de la Policia, recordem que és l’òrgan de 
representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos. 
 
- Informe del projecte d’Ordre pel que s’estableix el procediment de 
convalidació de cursos relacionats amb les noves especialitats previstes pel 
PCP del CME. 
 
Pas previ per al reconeixement dels cursos que podran ser convalidats per a 
l’exercici de les noves especialitats del PCP. 
 
- Informe del projecte d’Ordre d’homologació de la competència professional 
dels membres del Cos amb la formació prevista a la RLT del CME. 
 
Després de més de 4 anys de l’aprovació del PCP, ara fan un projecte 
d’Ordre per tal d’acomplir amb l’establert en l’annex 2, punt primer de 
l’Acord de Govern que aprova el Pla de Carera Professional del CME. JA ERA 
HORA !!!!, l’Administració i molts companys haguessin pogut estalviar-
se temps i diners si aquesta Ordre s’hagués fet molt abans. 
 
Torn obert de paraules. 

    



 

CATCATCATCAT-ME. Denuncia que el document rebut no dona resposta a la demanda de 
l’informe jurídic del passat Consell de Policia, ens reservem el dret 
d’emprendre altres accions. El president del Consell ens fa saber que es 
afirmatiu, no rebrem res més. 
 

CATCATCATCAT-ME. Denuncia que a hores d’ara no hem estat convocats a cap reunió 
d’horaris per a USC, pel que acabarem no poden complir el punt 6.1 de 
l’acord de 13 de febrer de 2008 entre l’Administració i les Organitzacions 
Sindicals del CME. La única explicació que se’ls acut es que “la plataforma 
de Transit ha distorsionat el calendari de negociacions” i que “els 
hem posat en un compromís”. Quina barra tenen !! , qui va condicionar 
les reunions d’horaris han estat ells, imposant que a la primera reunió 
d’horaris el 1er punt ha tractar havia d’esser l’horari de trànsit i es van 
presentar amb una proposta insultant per als agents. 
 
Lamentem les paraules de descrèdit emeses pel president del Consell i alhora 
secretari de seguretat pública de catalunya i director general de la policia en funcions, ( ho posem en 
petit perqué aquest senyor ha demostrat amb aquestes manifestacions no 
estar a l’alçada del seu càrrec) vers la plataforma de trànsit titllant-la de  
“BUNYOL i de ANTISINDICALISME” pel seu caire de plataforma 
assembleària. 

 
 

 
SALUT !! 
 
Jordi Costa Ruiz i Màrius Carrobé  Rosell 
Consellers del CAT al Consell de la Policia 
  

CATCATCATCATalunya, 26 d’abril de 2010 
 


