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CONSELL DE LA POLICIA 24-02-2016     34/2016 

Iniciem el Consell, tot recordant el tràgic succés del dia anterior a Lleida, el dol i la 
tristor que ens produeix la pèrdua d’un company com l’Abel L. 

En la sessió s’han tractat 50 punts en l’ordre del dia, dels quals els significatius són: 

VALS MENJADOR 

USPAC va portar al 1r Consell de la Policia (5/10/2015) la necessitat de compensar el treball 
de 12 hores. Se’ns va dir que agrada la idea i que el mateix conseller ho veia adient i 
necessari. La realitat que observem és que passa el temps i NO posen la suficient 
voluntat per desencallar-ho, de reunió a reunió no s’avança amb res i venen amb els 
deures per fer. 

Des d’USPAC novament hem demanat mentre es busca una solució, i com a mesura 
transitòria, que es compensi temporalment aquest greuge compensant amb 1 hora 
de treball els dies de treball de 12 hores  

NO HI HA MANERA, NO AGRADA LA IDEA I NO VOLEN NI SENTIR A PARLAR D’1 HORA DE 
COMPENSACIÓ TRANSITÒRIAMENT. HEM REMARCAT AL CONSELLER QUE AQUESTES 
MESURES SÓN LES QUE CREMEN ALS MOSSOS, JA QUE NO VEUEN RECOMPESADA LA SEVA 
TASCA I PENOSITAT DELS CAPS DE SETMANA. 

El conseller Jané planteja traslladar-ho formalment a Funció Pública, perquè depèn d’ells, com 
així també plantejar-ho mitjançant carta a la Consellera de Governació pel seu estudi i 
implementació. 

PAGA EXTRA PENDENT 2012 I DIES ADDICIONALS PAP’S 

Des de Funció Pública, s’informa que en l’apartat dels diners pendents de rebre de 
la extra de 2012, quan s’aprovin els terminis de pagament es farà extensió a 
Mossos com a membres de la Funció Pública. 

No així, amb igualtat pel que fa als ASSUMPTES PROPIS que es retornen per antiguitat a 
partir del 6è trienni (18 anys) i que des de la subdirecció de RRHH se’ns diu que aquesta 
mesura NO se’ns aplicarà als Mossos perquè no ens és d’aplicació, ja que el redactat de la 
Llei, la EBEB, d’octubre de 2015 diu que és potestatiu atorgar-los, per tant discrecional fer-ho 
o no per l’administració pública. La DGP ens manifesta: “els sindicats facin el que creguin 
oportú, si ho han de judicialitzar, no som nosaltres els que els ho hem de dir”. 

Properament se’ns citarà als sindicats per a intentar aconseguir aquest supòsit dels 
assumptes propis, però de primeres no se’ns aplicarà com ja s’està fent a la resta 
de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

..//.. Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares 

por antigüedad. Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días 

adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, 

incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a 

partir del octavo. 

ÉS MOLT TRIST VEURE COM HI HA FUNCIONARIS DE 1A, I ALTRES DE 3A REGIONAL. 

COEFICIENTS PER FESTIVITAT I DIUMENGES 
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USPAC sol·licita l’ampliació de tots els festius Estatals, Autonòmics i Locals, a més de 
tots els diumenges de l’any, en l’aplicació dels coeficients previstos a l’acord de 29 
de gener de 2015. 

USPAC recorda a la DGP que cada any és publica al DOGC els festius oficials, i per exemple 
l’11 de setembre no està contemplat l’aplicació del coeficient de compensació, com tampoc 
estan contemplats els dos dies festius locals de cada municipi, com tampoc altres festius 
nacionals.   

La DGP NO vol deixar augmentar la bossa d’hores perquè creuen que acumularem hores a la 
bossa i que no les podrem gaudir. 

Se’ns informa que al complement específic de la nòmina ja s’està retribuint l’especificitat 
d’horaris diferents, entre les quals engloba (7) ítems, i no volen retribuir-ho dues vegades. 

Altres consellers han obert el debat sobre els agents que estan a oficines (treballs amb menys 
perillositat) respecte a altres agents que realitzen patrullatge. La DGP no vol entrar al debat. 

MALAURADAMENT, EL SINDICAT MAJORITARI DEL COS VA PACTAR UNS DIES (TOTALEMNT 
INSUFICIENTS I QUE DEIXA MOLTS FESTIUS FORA), I ARA NO VOLEN AMPLIAR RES NI PER 
DESCOMPTAT AFEGIR ELS DIUMENGES. 

CREACIÓ FIGURA CAP DE TORN 

L’administració comunica que ha creat 40 places de caporals que cobren el plus de cap de 
torn per fer funcions de responsable on NO hi ha sergent. 

USPAC sol·licita l’ampliació d’aquesta figura als llocs on els Mossos també fan funcions de 
responsables perquè no hi ha caporal. Ens responen: “S’HAURÀ D’ESTUDIAR, I A DIA D’AVUI 
NO PODEN DIR RES”. 

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL NIVELL 1 

Des de la subdirecció s’informa, que ABANS D’ACABAR EL MES DE MARÇ, ens emplaçaran 
als sindicats per tractar el tema i presentar un esbós del que tenen preparat. 

Regulació 2@ activitat - informe Síndic de Greuges “La reubicació 
dels agents del CME afectats per discapacitat sobrevinguda”  

USPAC SOL·LICITA UN NOU ACORD QUE MILLORI LA 2A ACTIVITAT ACTUAL. 

Els hem comunicat que l’11 de desembre de 2015 el Síndic ha elaborat un informe i acaba 
recomanant una regulació homogènia de la segona activitat per a mossos i bombers, d’acord 
amb la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i la Directiva 
2000/78/CE, i que no s’exclogui automàticament el funcionari amb incapacitat permanent 
total (IPT) del passi a segona activitat. 

Des de la subdirecció general de RRHH s’informa que NO és plantejarà cap canvi de 
la normativa actual (el decret). El conseller Jané informa que el juliol de 2015 els Grups 
Parlamentaris van elaborar un projecte de Llei per la nova regulació de segona activitat, el 
qual a conseqüència de canvi de Govern s’ha retardat, però que actualment hi ha el 
compromís de finalitzar els tràmits per la seva aprovació al Parlament. 

JUBILACIÓ ANTICIPADA PELS MOSSOS 

Continuen els contactes i intercanvi d’informació, entre el Ministeri (Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social) i el Departament d’Interior a través de la subdirectora Maite Català, per fer 
possible aquesta fita. 
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LA TÀSER 

AQUEST TEMA VA INICIAR AMB UNA AMPLIA EXPOSICIÓ DEL CONSELLER QUE VA EXPLICAR 
COM HAURÀ DE DEMANAR PERMÍS AL PARLAMENT I ALS GRUPS PARLAMENTARIS PER 
AFRONTAR AQUESTA PETICIÓ. MANIFESTA QUE VOL LA TÀSER I QUE AIXÍ ESPERA 
CONVÈNCER A LA RESTA DE GRUPS AL PARLAMENT 

REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA DE VESTUARI 

Dilluns dia 22 de febrer han arribat les primeres botes però aquestes son insuficients, LA 
SETMANA VINENT n’arriben 900 unitats amb les que podran donar sortida a la demanada que 
hi ha pendent en reposició extraordinària i no s’ha pogut cobrir fins ara. Tothom que no rebi 
les comandes, en un temps raonable, que faci N.I i ens faci la faci arribar. La DGP diu que 
no hi ha cap previsió d’un canvi d’uniformitat. 

NOVA PROMOCIÓ DE MOSSOS 

El conseller havia mostrat la voluntat de fer una nova promoció de Mossos. Ens diu que així 
ho ha manifestat en Seu Parlamentària i que es farà. Ara bé, se’ls ha fet tard per a aquest 
2016. La mesura requereix de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, i aquesta va 
vinculada als pressupostos que NO tenim encara. 

Per tant, ja és IMPOSSIBLE QUE ENGUANY ENTRIN AL SETEMBRE ELS NOUS ASPIRANTS DE 
LA NOVA PROMOCIÓ, I NO ENTRARAN A L’ISPC FINS ALMENYS EL 2017. PER TANT, FINS 
JUNY 2018 NO ESPEREM QUE INICIIN LES PRÀCTIQUES ALS DESTINS. 

MÈRITS CONCURSOS 

USPAC SOL·LICITA CREAR UNA COMISSIÓ, ON ELS SINDICATS PUGUEM APORTAR CANVIS 
EN LA VALORACIÓ DELS MÈRITS (antiguitat, llengües estrangeres, titulacions 
acadèmiques,...). A més a més, expressem incongruències que s’han donat al concurs 
resolt recentment, en quant als graus i les titulacions acadèmiques, i a l’antiguitat. 

NO S’OBRIRÀ UNA COMISSIÓ, PERÒ SI ESTAN DISPOSATS A REVISAR I FER ELS  CANVIS EN 
ELS MÈRITS ACTUALS PERQUÈ NO HI HAGI AQUESTES DISTORSIONS  

FONS DE CONTINGÈNCIA 

L’administració informa sobre els 11.554.999 € inclosos al Fons de contingència creat. Amb 
aquests diners, es paguen entre d’altres: 

• Realització hores extres del POE-A (Pla Operatiu Extraordinari Antiterrorista) 

• Compra armes llargues i un vehicle blindat 

• Compra mitjans tecnològics 
 

Annex de 17 de desembre de 2015, Acord de 29 de gener de 2015 
relatiu al canvi de seqüència del quadrant Q5. Conciliació de la 
vida laboral i familiar pel canvi de seqüència 
 
Se’ns informa que el termini d’aplicació serà el més aviat possible; un cop ja s’ha informat del 
contingut de l’annex al Consell de la Policia, és traslladarà al consell tècnic, per posteriorment 
mitjançant acord de govern quedi aprovat pel Parlament de Catalunya. El sindicat SAP ha 
demanat al Conseller Jané que s’acceleri el màxim possible la tramitació per la seva aplicació. 
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USPAC ha comunicat prèviament el desacord en la “imposició” de nous torns 
horaris, els quals considerem que, en tot cas, siguin voluntaris i el puguin escollir els agents. 
També hem mostrat el desacord pel que fa a l’adaptació per a conciliar la vida familiar a 
parelles d’agents del CME deixant exclosos a tota la resta de parelles que són funcionaris en 
altres cossos: mestres, ics, justícia, presons,... 
També hem denunciat disfuncions en el procés per a “presentar-nos” l’annex en tan sols dos 
dies des de la convocatòria de la reunió, fins la data de la mateixa, com tampoc ens van 
facilitar la documentació prèviament. 
 

Proposta de publicació d’una nova Instrucció que aglutini el 
tractament de les vacances i els assumptes personals 
 
USPAC ha aportat aquesta idea, la qual ha estat acceptada i se’ns informa que el pròxim any 
es publicaran simultàniament les dos instruccions, la de vacances i PAP’s, a principis d’any, 
amb suficient antelació perquè hi hagi un termini raonable per a sol·licitar-les. D’aquesta 
manera evitarem el succeït enguany, les vacances s’han publicat el 27 de gener; també 
s’informarà dels punts de l’any anterior, ja que els hem explicat que disposar d’aquesta 
informació facilita als agents la decisió d’escollir el gaudiment de PAP’s o de vacances. 
 

Proposta de creació d’un Pla de compensació Futur 
 
USPAC proposa la creació d’un PCF - Pla de Compensació Futur, és a dir, una bossa 
d’hores on quedin recompensats tots aquells esforços que estan fent els Moss@s en 
aquests anys de minva de retribucions i drets laborals. 
Aquest PCF es fonamenta en dues branques, una és la recuperació dels drets assolits 
en anteriors pactes amb l’Administració, i  
l’altra la compensació i recompensa d’esforços dels membres del cos provocada per la 
manca d’efectius. Tal com consta a l’escrit que hem adreçat a la DGP suposaria 
disposar anualment de 25 hores a la bossa d’hores. 
http://www.uspac.cat/noticia/proposta-uspac-pla-compensació-futur 
 
Se’ns informa que no estan disposats a compensar RES, perquè segons la DGP 
suposaria un increment d’hores a la Bossa d’Hores que no volen que succeeixi. 
 

Establiment d’un sistema de compensació lineal pel gaudiment de 
les hores acumulades per als supòsits de l’article 20 del Decret 
146/1996, i aplicació dels coeficients correctors de l’annex 3. 
 
El passat Consell de la Policia del més de novembre la DGP va manifestar que es plantejava la 
modificació del citat decret, donat que ja tenia 20 anys. 
USPAC demana, que els coeficient correctors de l’annex 3 pel que fa al Cap de setmana, 
festiu oficial o local passi de 0,75 a 1, ja que quan sol·licites 1 dia d’hores acumulades i si 
aquestes son de la bossa de coeficients (BC) et penalitza i retornes més hores de les que 
gaudeixes. 
La DGP ens informa que en el moment de la modificació del Decret la tindran en compte, com 
així també les aportacions que facin la resta de sindicats. 
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Possibilitat de publicar a la intranet un protocol d’activació dels 
serveis jurídics, i la compensació d’aquests. 
 
USPAC demana la publicació a la intranet d’un protocol d’activació dels serveis jurídics, i de 
les persones encarregades a cada regió de la defensa i assessorament dels Mossos 
d’Esquadra, amb el seu nom i número de contacte, i que des d’aquest servei es faci un 
seguiment de tots aquells agents que han necessitat els seus serveis, així quedaria 
constància de la petició del servei, amb historial de cada cas d’inici a fi. 
Això és planteja perquè no és el primer cop que s’han “perdut els papers del cas”. 
Una possibilitat seria incorporar un nou programa a l’aplicatiu informàtic PG-ME, com pot ser 
del de gestió de Vestuari per a una reposició extraordinària, en el qual se’n pot fer un 
seguiment. La DGP no vol fer cap canvi i seguirà fent-ho com fins ara, NO publicació. 
USPAC fa petició de compensació dels serveis jurídics, la DGP ens informa que en els casos 
en els quals un agent hagi patit lesions en acte de servei, i l'autor dels fets sigui declarat 
insolvent, serà la DGP qui abonarà l'import de les lesions a l'agent, amb assistència lletrada 
de la GENCAT, prèvia petició a tal efecte. Regularan tots aquets supòsits mitjançant una nova 
instrucció. 
 

Petició de creació d’adreces de correu electrònic personal per a 
cadascun delsmembres del CME 
 
USPAC demana és creïn adreces de correus electrònics nominals corporatius, per a cada 
Mosso i coincident amb el numero TIP (ex. PG00TIP@gencat.cat) 
Per motius de seguretat informàtica aquesta eina ha de ser accessible només des dels 
PC de la les comissaries, concretament des del portal de la DGP, INTRANET CORPORATIVA. 
La DGP ens informa que l’Àrea TIC del Departament treballarà per a aconseguir-ho, i si potser 
aquest final d’any 2016, un cop els servidors de correu corporatiu és renovin, s’actualitzin i 
permetin la incorporació de les 17000 adreces de tot el CME. 

Modificació del Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes 
reguladores de les eleccions dels representants del CME i 
designació d’organitzacions sindicals representatives 

 
Al Consell de la Policia núm 105/2015 del dia 1 d’octubre de 2015, hem proposat aquest 
tema. Al Consell de la Policia núm 106/2015 del dia 18 de novembre de 2015 hem tornat a 
proposar aquest tema. El 20 de novembre de 2015 hem adreçat escrit al DGP sobre aquest 
tema. Vist que no s’ha avançat en res reiterem aquest tema en aquest Consell de la Policia 
núm. 107/2016. Els punts principals que proposem són: 
- Establir nous terminis de tot el procés que permetin realitzar-lo bé, d'acord al cens actual 
del CME. 
- Canviar el vot per correu pel VOT DIFERIT, i així evitar certes “irregularitats” en les 
votacions. Un exemple, com ho té regulat l'Ertzaintza a l'article 12 del "DECRETO 50/1993, 
de 16 de marzo, por el que se regulan las elecciones a representantes sindicales de los 
funcionarios de la Ertzaintza", el qual dona més garanties.  
- Independentment qui promogui les eleccions regular perquè s'hagi de consensuar la data de 
les eleccions, entre tots els sindicats i l'administració, és a dir, canviar l'actual regulació per la 
que té l'Ertzaintza a l'article 3.1 del "DECRETO 50/1993, de 16 de marzo, por el que se 
regulan las elecciones a representantes sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza", així a 
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tres mesos d'acabar el mandat és podrà garantir els canvis i no haver de patir com USPAC 
que passats dos mesos encara no disposem ni de locals, ni de plafons sindicals, com així 
també un retràs en l'assignació de del crèdit horari sindical. 
- Així mateix posats a millorar, analitzar bé si escau modificar i/o afegir quelcom per tenir la 
millor normativa. La DGP ens ha avançat que ens convoca a una reunió el 8 de març a 
totes les organitzacions sindicals que volguessin tractar aquest tema i que a la 
tarda ens ho comunicaran.  
 

Petició de creació d’una comissió per  a l’estudi d’un nou pacte de 
drets sindicals o ampliació d’aquest mitjançant annex 
 
USPAC el 21 de setembre de 2015 hem adreçat escrit a la DGP sobre aquest tema. Al Consell 
de la Policia núm. 105/2015 del dia 1 d’octubre de 2015, hem proposat aquest tema. 
Al Consell de la Policia núm. 106/2015 del dia 18 de novembre de 2015 hem tornat a 
proposar aquest tema. 
El 19 de novembre de 2015 hem adreçat altre cop escrit a la DGP sobre aquest tema  
Vist que no s’ha avançat en res reiterem en aquest tema en aquest Consell de la Policia núm. 
107/2016, ja que no disposem de tots els locals sindicals segons s’estableix al pacte al qual 
estem subscrits actualment. 
El locals posats a disposició de  Lleida i Tarragona NO COMPLEIXEN el que s’estableix a la 
ORDRE INT/496/2006, de 24 d’octubre, per la qual es determina el règim de locals sindicals 
de les organitzacions sindicals amb representació en el cos de mossos d’esquadra. NI 
TAMPOC COMPLEIXEN  l’annex 4 del pacte de drets sindicals de 2009. 
USPAC proposa gaudir del crèdit horari sindical de les llicències amb lliure distribució de cada 
sindicat, establint el com i quan, i qui les realitzaria aquestes hores sindicals, tot combinant 
la tasca sindical amb la policial. Possibilitat de gaudir de diverses maneres el crèdit horari 
sindical, i que cadascú agafi la que vulgui, consensuat per tal que no afecti al lloc de treball.  
La DGP ens ha avançat que ens convoca a una reunió el 8 de març a totes les organitzacions 
sindicals que volguessin tractar aquest tema i que a la tarda ens ho comunicaran. 
 

                  Baixa mèdica a finals d’any i hores romanent 
En els supòsits de baixa mèdica llarga i que arribi fins a finals d'any policial, quan 
encara es tingui romanent no es podrà compensar la bossa de romanent amb la 
bossa d’hores acumulades, com feien algunes O.S. Qui hagi perdut hores per aquest 
concepte ens ho ha de fer saber o reclamar a l’administració. 
 

 
                                                    

Catalunya, 26 de febrer de 2016 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya 
Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya) 

       635 761 306 i 644 211 680  

uspac@uspac.cat   |   www.uspac.cat                                                    
 

 


