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COMUNICAT D’INTERÈS AL COL·LECTIU
SOBRE REUNIÓ A L’ISPC
En el marc de la comissió de relacions entre l’ISPC i els sindicats
representatius del cos de Mossos d’esquadra, avui dia 16 de maig de 2008
ens hem reunit amb el director, sots-director i la sots-directora, per debatre
diversos temes. Us detallem els més destacats:
TITULACIÓ ACADÈMICA DE L’ISPC
El director ens ha comentat l’ordre ECI/945/2008 del Ministeri d’Educació
sobre l’equivalència entre el curs bàsic de formació i la formació
professional del sistema educatiu.
DES DEL CAT-ME LI HEM COMUNICAT QUE NO ENTENEM UNA
EQUIVALÈNCIA QUE NO ENS SERVEIXI DE RES I L’HEM INSTAT
A QUE FACI LES GESTIONS ADIENTS PER DEMANAR EL CANVI
DE L’ORDRE PUBLICADA I QUE LA NOVA ORDRE ENS EQUIPARI
A FORMACIÓ PROFESIONAL DE 2N GRAU AMB SORTIDA
UNIVERSITÀRIA.
RESPOSTA DEL DIRECTOR: l’ordre és inamobible i ja no es pot fer
res. Ara bé, establiran convenis/acords amb les 3 universitats
públiques de Barcelona per a aconseguir un grau universitari propi a
nivell de Catalunya
També ens hem posicionat al costat dels companys de les policies
locals, en quant a que l’ordre els ha de servir a ells exactament igual
que a nosaltres ja que Mossos i PL’s fem el mateix curs bàsic.
Des de l’ISPC entenen al igual que nosaltres, que és una discriminació
que les policies locals no tinguin reconegut el curs bàsic com els mossos
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L’EQUIVALÈNCIA NO VAL PER A RES!!!
TANT PER ACCEDIR A UN CICLE
FORMATIU GRAU SUPERIOR COM PER
ANAR A LA UNIVERSITAT HEM DE FER
UNA PROVA D’ACCÉS, TINGUEM O NO
AQUESTA EQUIVALÈNCIA.
A nivell de Catalunya, el departament d’Educació reconeixerà de la
mateixa manera el curs a mossos i a policies locals
ACTIVITATS FORMATIVES A L’ISPC
L’any passat ja se’ns va informar en un altra reunió que des de l’ISPC
s’incidiria en les noves tecnologies alhora de donar la formació. Ara això ja
està implantat i alguns dels cursos son de formació mixta (part presencial i
part a distància). A més, enguany es farà una prova pilot amb un curs de
policia administrativa que es farà a distància
Per qualsevol dubte, truqueu-nos al sindiCAT
MOLTA SALUT PER TOTHOM!!!
JOSEP RAMON SANAHUJA (Delegat del CAT-ME)
CATALUNYA, 16 DE MAIG DE 2008

