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CONSELL DE LA POLICIA 08-02-2018 
 
 
En primer lloc volem denunciar que ens han vetat la majoria dels punts presentats, un 
total de 14. És intolerable i un atac directe a la tasca sindical que realitzem des de la 
USPAC. Aquests són els punts presentats: https://www.uspac.cat/noticia/consell-de-
la-policia-08-02-2018-punts-aportats-la-uspac 
 
En segon lloc, USPAC ha demanat el cessament del Cap de la DAI, l’Intendent 
Jaume Garcia per la persecució als mossos i als delegats sindicals. Imposa expedients 
carents de lògica i sentit comú, de manera partidista,... sembla la “inquisició”. 
 
En tercer lloc, hem votat EN CONTRA (n’hem exposat els motius) de l’informe que 
ha d’emetre el Consell, sobre els expedients disciplinaris a una delegada sindical 
del CAT-ME i a un agent de trànsit del sindicat SAP (en ambdós casos la instrucció 
està mal feta i es vulneren els drets dels mossos expedientats). 
 

CRONOS i ÀGORA 
 
Durant la propera setmana enviaran a les O.S un excel perquè el retornin amb les 
hores de més fetes al dispositiu. Des d’USPAC hem denunciat la mala praxi que 
suposa que, al canvi d’any policial s’han restat les hores acumulades que els mossos 
tenien a la BL i BC, de les hores de romanent que havien pujat degut al dispositiu 
ÀGORA (se’ns ha justificat que era per l’aplicatiu informàtic). És per això que els 
afectats podeu enviar-nos WhatsApp, mitjançant el vostre delegat/da indicant-nos TIP 
i nombre d’hores restades i ho trametrem a la Subdirecció on miraran cas per cas. 
 

PAP’S ANTIGUITAT 
 
A mesura que van rebent les resolucions de les extensions d’efectes van incorporant a 
l’atri i a l’aplicatiu de gestió horària les hores que pertoquen. Fins al moment van 
1.972 casos reconeguts d’extensió d’efectes de la 1a sentència. 
 

FUNCIÓ PÚBLICA 
 
No tenen nova informació al respecte que la ja donada durant el 2017: 

1- El 1r trimestre del 2018 pagaran últim tram que deuen de la extra de 2012 (el 
20,77€). 

2- Durant la resta del 2018 han de pagar un mínim un 10% de la extra de 2013. 
3- S’ha de reunir Funció Pública per calendaritzar la resta de terminis pendents de 

les extres de 2013 i 2014. 
4- Hi ha diverses comissions que estudien el retorn dels drets perduts com FAS, 

complement de productivitat,... 
 

Resumint, va per llarg,... i la prova d’això és que s’ha comentat dos vegades que el 
pressupost és el que és i està prorrogat. Es poden moure partides d’un lloc a altre 
però no ampliar dit pressupost. 
 

EQUIPARACIÓ AMB G.C I CNP 
 
Assabentats de l’equiparació de sou que el Ministre Zoido farà a la G.C i al CNP, hem 
recriminat al Secretari Tècnic (Sr. Puigserver) que no vulgui tractar el tema, proposat 
per la USPAC, d’equiparació de condicions laborals amb aquests cossos estatals. 
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PLA DE CARRERA DE LES USC 
 
En altres reunions, l’excusa era que hauria noves reunions al respecte, ara ja es veu 
clar que sense pressupost no va endavant ni enrere. Està aturat.  
 
Des d’USPAC farem un full informatiu on podreu veure quina mena de pla de carrera 
ens proposen als mossos, i quin pla de carrera tenen altres funcionaris,... 
 

JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS MOSSOS 
 
“Massa Ministeris i massa informes” són preceptius per a aprovar-ho. Resta encallat 
encara entre la Secretari d’Estat de la S.S, la Secretaria d’Estat de Treball i la Direcció 
General de la S.S. Un cop passi els informes, des de la Direcció General de la S.S. es 
poden sol·licitar “estudis de costos” i en base a aquest informe “poden” (en 
condicional) tramitar un Reial Decret per a rebaixar l’edat de jubilació mitjançat els 
coeficients proposats. 
 
Una vegada més, li hem proposat al Secretari Tècnic (Sr. Puigserver), el fàcil que 
tindrien dita jubilació anticipada, si s’avinguessin a tractar el tema, proposat per la 
USPAC, d’equiparació amb altres Cossos Policials. 
 
Queda clar, és un tema polític i amb bona sintonia ho podrien desencallar amb qüestió 
de dies però, a dia d’avui queda lluny pel que s’observa. 
 

CONVOCATÒRIES PROMOCIÓ I PROVISIÓ 
 
Properament convocaran places de: 
 

• GUIA CANÍ (9 PLACES) 
• TEDAX (25 PLACES) 
• BRIMO (64 PLACES) 

 
Un cop analitzats els pressupostos, i prop del darrer trimestre del 2018: 
 

• INVESTIGACIÓ, ARRO, TRÀNSIT i de la promoció com a caporal, sergent i sots-
inspector. 

 
CANVI D’HORARI A PONENT 

 
Hem denunciat, de nou, la imposició que suposa aquest canvi d’horari sense haver 
avisat abans, ni preguntat als afectats si els anava bé o no. 
 
El Comissari en Cap, ha ratificat el seu compromís de parlar-ho abans d’imposar-ho i 
manifestat que està aturat i no és segura la seva aplicació. Des d’USPAC hem 
manifestat que ens alegraríem que fos així, però que els “imputs” que ens arriben és 
que l’Intendent Dalmau ha dit que l’aplicarà si o si l’1 de juliol. 
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