CONSELL DE POLICIA DEL 08/06/2012
L’accelerada reunió de Consell després de l’última sessió no més enllà de deu dies enrere,
concretament el 30/05/2012, no ha dotat de prou temps a l’administració per donar compliment als
compromisos adquirits en la darrera sessió, per tant, l’esperat cronograma dels propers concursos
restarà a l’espera de criteri tècnic per poder-lo presentar.
El CAT havia aportat una demanda de temes a tractar el quals estaven inclosos a l’ordre del dia. Tot
seguit us exposem el contingut de la sessió del Consell:
· L’administració ha informat del projecte de decret que regularà l’organització i funcionament del
Comitè d’Ètica. Ens han pogut avançar que finalment 5 dels 10 membres, estaran vinculats a Cossos
Policials i que la seva elecció és sotmetrà al propi i reconegut prestigi professional.
· El primer punt aportat pel CAT, ha estat una amplia crítica de com s’estaven duen a terme les
negociacions, al·ludint al model adoptat per l’administració on la dilatació i el manifest hermetisme
del “AIXÓ O RES” posava en perill qualsevol possibilitat d’arribar a un acord. Dins el primer punt,
s’han pogut esmentar aspectes de voluntat negociadora que no representaven cap cost a
l’Administració, com ara, concurs de trasllat bàsica i intermitja amb la conseqüent finalització de
provisionalitats, torns fixes o semifixes, revisió de horaris etc... (Aquesta aportació ha molestat a la
UGT i a CCOO, fins el punt d’intervenir -evidenciant un atac per manca de protagonisme- intentant
tergiversar els nostres posicionaments i reflexions).
· El segon punt aportat ha quedat respost abans, ja que l’administració no ha tingut temps de fer els
deures en quant a poder informar dels futurs concursos, esperem que no dilatin aquesta informació.
· El tercer punt exposat, era una resposta al conseller Alsina que provenia del Consell de Policia del
mes de novembre, en referència a l’exempció d’efectuar nits als majors de 50 anys o més de 25 anys
de servei; el conseller Milan ha informat de l’impacte d’aquesta mesura, expressant que esdevindria
inassolible en un futur, esmentant que recercaran altres àmbits on poder ubicar l’execució de la
mesura com pot ser dins del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
· En el quart punt exposat per nosaltres -us hem de dir que el President del Consell l’Honorable
Conseller ha estat exageradament intransigent- hem demanat que s’atorgui als agents del Cos de
Mossos la possibilitat de gaudir la reducció per tenir cura d’un fill amb format compactació, de la
mateixa manera que la resta de funcionaris de funció pública. La resposta ha estat que aquesta
mesura, estava contemplada dins del paquet de la proposta d’acord de l’administració i que com que
l’havíem rebutjat, no concediria la possibilitat. Això abans s’anomenava”XANTATGE”, ara diu el
Conseller que s’ha de dir negociació; en qualsevol cas, no estem d’acord i recorrerem a jurisdicció
per tal que ens reconeguin el greuge que patim.
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· En el cinquè punt, el Director General ha negat la persecució sindical i ha esmentat que la DAI
sempre ha de perseguir tots aquells fets produïts per agents del Cos que siguin susceptibles d’esser
sancionats; per tant, ha normalitzat que es facin seguiments als delegats sindicals quan estan
exercint les seves funcions encara que siguin reivindicatives.
· Hem demanat, degut a les darreres informacions, les perspectives de futur dels agents amb
destinació a vigilàncies penitenciaries. La resposta ha estat que als centres de nova creació, molt
possiblement, ja no intervindrem en la seva custòdia; i, als que s’està duent a terme la vigilància
(donades les repercussions econòmiques i no gaudir de l’informe positiu del Departament
d’Economia) no podien donar cap tipus d’informació de viabilitat, tot i que si es produís i hauria
manteniment d’una part del servei, sense especificar quantitats, donant per entès que l’afectació serà
sempre a vigilàncies perimetrals i excloent a les unitats de trasllats de qualsevol canvi.
· Vers les informacions darreres de noves destinacions, s’ha informat que La Jonquera s’obrirà al
juliol, sense poder determinar si finalment anirà trànsit. Per Setembre està previst l’obertura de la
CD de Salt, i per l’any 2013 la de l’Ametlla de Mar; resten a l’espera de dotació econòmica la del
Baix Montseny, Mollerussa i Torredembarra.

SALUT!!!
Enric Alsina i Jordi Costa Consellers al Consell de Policia
Catalunya 08/06/2012
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