REUNIÓ A ÈGARA DELS SINDICATS REPRESENTATIUS
AMB PREFECTURA, 02/11/17
Aquesta tarda ens han reunit amb caràcter extraordinari per tal de tractar les qüestions que han
afectat al CME en els últims dies.
Primer de tot ha pres la paraula el Comissari Ferran LÓPEZ, nou cap en funcions del CME. Ha
explicat que el passat divendres dia 27/10/17 van ser coneixedors del cessament del DGP i del
Major del CME. Que dissabte al matí, dia 28/10/17, es van posar en contacte amb ell des de la
“Secretaría del Ministerio del Interior”, en concret el Secretari d’Estat, per tal de fer-li l'oferiment
que ocupés el càrrec de Cap del CME en funcions. En aquesta conversa va quedar pal·les que el
funcionament operatiu del Cos només canviaria per la dependència governativa, o sigui
depenent del “Ministerio del Interior”, però el funcionament del Cos es decidiria totalment des
de la Prefectura del CME. Amb aquestes condicions i amb el compromís que no hi hagués cap
més cessament si no fos per decisió de la mateixa Prefectura, el Comissari Ferran LÓPEZ accepta
el nomenament temporal fins el resultat de les properes eleccions on ell deixarà el seu càrrec
com a Cap del CME i el posarà a disposició del nou govern.
El dilluns dia 30/10/17 es fa reunió tècnica amb els caps i es concreten temes de funcionament
posant al capdavant al sr. Juan Antonio PUIGSERVER el qual farà les tasques de DGP i Secretari
tot instal·lant-se al departament d'INTERIOR.
Avui dia 2/10/17 hi ha hagut reunió amb el “Delegado del Gobierno en Cataluña” sr. Enric MILLO
per parlar de temes de comunicació i treball en conjunt en vistes a les properes eleccions. No hi
haurà cap canvi competencial i s’aplicarà el criteri sempre de la mínima intervenció i sense
ingerències per part del “Ministerio”.
Ens demanen als sindicats un exercici de responsabilitat per transmetre tranquil·litat a tots els
efectius i un marge de maniobra ja que no es podran celebrar Consells de la Policia, ja que
tècnicament hi ha 4 persones cessades dels integrants del Consell de la Policia i és impossible
efectuar aquestes reunions. No obstant es podran fer reunions similars per tractar temes
pendents.
Tema Àgora manifesten que en breu trauran un comunicat a la Intranet per especificar com
queda tot.
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