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121/2017                                                   

 
 
 

INDIGNACIÓ I MALESTAR VERS EL DISPOSITIU ÀGORA 
 
 
Benvolgut Conseller Forn, Secretari General d’Interior, Director General, Major 
Trapero i SGRRHH, 
 
Els hi volem traslladar la quantitat de queixes i sobretot el gran malestar i indignació 
que hi ha entre els agents d'USC i ARRO del territori. No entenen ni comparteixen 
aquest horari que destrueix la seva planificació estàndard, així com la seva vida 
familiar. Per si això fos poc, hem d'afegir el greuge que suposa fer torns de 12h sense 
compensar-ho de manera equitativa. Ho detallem: 
 
1- Únicament, en la majoria de comissaries, estan fent ÀGORA els agents dels 
escamots de les USC, precisament són aquests components dels escamots els més 
castigats durant l'any policial, ja que són els que fan nits, són els que els 
planifiquen romanent de cap de setmana, festius i de nits, són els que ho van 
donar tot amb el “cronos” i com a compensació en algunes comissaries els van deixar 
el romanent del cap de setmana següent a la desactivació,...  
 
A part d'això, estem rebent infinitat de queixes per com s'ha activat a la gent, és una 
vergonya que s'hagi utilitzat els grups de WhatsApp dels escamots per a 
notificar els canvis de planificació amb una simple imatge. Tornem a dir, això NO és el 
Cronos i no ha estat un fet imprevist,... a més a més, els mossos estem obligats a ser 
localitzats (per a urgències), però NO estem obligats a tenir mòbil, i molt menys 
WhatsApp. Cal recordar que és una qüestió privada i així no es pot continuar; i 
menys quan la DGP no paga res als agents.  
 
2- Agents USC activats, i teòricament se'ls ha activat per a “possibles aldarulls”. 
Convé recordar que aquests agents NO tenen la formació ni el material necessari 
per a fer requeriments d'ordre públic, per això mateix al CME tenim les unitats 
especialitzades en ordre públic (ARRO i BRIMO). Si el CME té una manca d'efectius, no 
és culpa nostra, i per tant no hem de pagar els errors polítics dels últims anys. 
 
3- La manca de compensació REAL pels àpats (dinar i sopar). Per a posar un 
exemple, a bombers quan realitzen serveis excepcionals se'ls munta un càtering i se'ls 
dóna de menjar i beure,... per contra a mossos no ens donen absolutament res i ens 
abandonen en punts on molts cops no tenim els relleus necessaris. 
 
4- El col·lectiu està en desacord, i USPAC està treballant per a fer les demandes 
oportunes, amb l'activació de l'ÀGORA i en la resolució del DGP, ja que considerem 
que no es tracta d'un fet excepcional o imprevist com si van ser els atemptats.  
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L'1-O es sabia des de fa mesos i es podria haver convocat a agents voluntaris, pagant 
hores extres o compensant amb hores, per a cobrir aquests dies de manera 
excepcional. Vostès no han fet "els deures" i ara molts mossos hem de pagar la seva 
"ineficàcia". No és just, ni és de rebut maltractar d'aquesta manera el col·lectiu, i 
menys sense dir clarament com se'ls compensarà,... més enllà del punt de vista que 
el preu de l'hora extra al CME és una autèntica vergonya. 
 
6- El col·lectiu i USPAC, considerem que aquest canvi de quadrants era del tot 
innecessari i que passa més per una voluntat "d'alguns" comandaments en 
"carregar-se" la setmana de festa, horari més que arrelat al nostre col·lectiu i, a més 
a més, l'horari estàndard per normativa des de l'any 1996.  
 
Prou de jugar amb la salut dels mossos, ja que aquesta té un límit i vostès l'estan 
sobrepassant. Recordin que hi ha agents desplaçats dels seus domicilis, els quals han 
de fer trajecte de 1 i 1h i 30 minuts amb el seu vehicle particular, sabem que no hi 
pensen en aquest punt, però nosaltres si que ho fem. Si algun company pren mal, 
posarem a la seva disposició els nostres serveis jurídics per a fer les accions 
oportunes vers als responsables d'aquest maltractament al CME.   
 
7- ARRO del territori activats també per a fer aquest dispositiu, als quals NO se'ls està 
compensant amb els coeficients pertinents, amb "l'excusa" que tenen un horari 
especial i no se'ls ha d'aplicar el coeficient. Doncs, tinguin clar que el col·lectiu ÉS 
MOLT PROFESSIONAL, però tenim un límit, i la nostra salut està sent castigada per 
la seva voluntat,... 
 
Per a acabar, volem deixar molt clara la postura d'USPAC: 
 

� Les condicions laborals que ens volen imposar atempta directament i 
flagrantment contra els drets laborals dels mossos d’esquadra, en un clar 
abús per part de l’administració. 

 
� USPAC no serà còmplice dels abusos reiterats de la Prefectura, que amb la 

única finalitat, d’obtenir per persones que estan al capdavant, un prestigi 
públic, es carreguen tots els drets individuals, laborals i familiars dels 
agents que estan a les seves ordres. 

 
 
 

 

Catalunya, 22 de setembre de 2017 
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