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USPAC DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL LA VIOLACIÓ 
DE TOTS ELS DRETS LABORALS I FAMILIARS DELS MOSSOS 

D’ESQUADRA PEL MAJOR TRAPERO 
 
 

La Prefectura de la Policia tornen a abusar de 
les seves potestats i menyspreen els drets 
laborals de tot el col·lectiu. Ja es va fer amb 
el dispositiu CRONOS després dels atemptats 
on alguns agents van estar fins a 17 hores en 
una cruïlla, sense facilitar-los menjar o aigua, o 
compensar amb dieta. Res de res. 
  
De fet l’administració únicament pagarà com 
hores extres un preu aproximat de 13 euros 
nets a cada agent. Davant les reclamacions 
d’USPAC al Consell de la Policia pel dispositiu 
ÀGORA, el conseller Joaquim Forn va negar 
la proposta d’actualització IPC presentada 

per USPAC a un preu d’hora establert a l’any 2003. Com no pot ser d’una altra 
forma, el Major Trapero i els comissaris es va alinear amb l’administració 
negant compensacions als efectius mobilitzats. No es paguen dietes entre 
setmana als efectius que hagin fet 12 hores o més; si és en cap de setmana se’ls hi 
dona 6-7 euros per a tot el dia; no es compensa la pausa diària de 20 minuts/1 hora 
que no es va poder dur a terme i que és considerada com a temps de treball efectiu; 
no es paguen hores nocturnes; no es compensa el fet d’haver estat tots mobilitzats,... 
  
El 4 de setembre de 2017 es va planificar el dispositiu ÀGORA de cara a les 
mobilitzacions pel referèndum. Tot i ser coneixedors amb antelació suficient ha existit 
una mancança total en la planificació d’efectius. El 14 de setembre es va demanar per 
USPAC al Consell de la Policia que informessin sobre els efectes d’aquest pla i els 
comandaments van limitar-se a donar la resposta per callada.  
 
Es va reiterar que es volia informació amb anterioritat suficient, que l’AGORA ja 
estava en marxa, però ni cas. Una setmana després, a corre cuita i després de les 
queixes rebudes vers l’actuació dels mossos els darrers dies, s’intenta amagar la seva 
inacció forçant a tots els agents a fer torns de 12 hores seguides, 60 hores com a 
mínim a la setmana, amb un quadrant de 4 dies de treball per 2 de festa, i això de 
forma indefinida, sense importar-los la família o la salut dels agents. 
  
Després donaran 13 euros per cada hora extraordinària, no pagaran les hores 
nocturnes per obra i gràcia del Pacte amb què van arribar amb el SAP-UGT, i ens 
obligaran cada dia a estar a la seva disposició les hores que facin falta. 
  
El Govern de la Generalitat i la CUP van modificar la Llei de Policia al març per 
retallar-nos més encara els nostres drets. Ja podem dir que som els funcionaris 
de la Generalitat pitjor tractats per l’administració. 
  
SR. TRAPERO: MENYS “PARAULES D’AMOR” I MÉS RESPECTE ALS MOSSOS.  


