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150/2017                                                   

 
 

REUNIÓ SINDICATS I ADMINISTRACIÓ 

 
Des d’USPAC vam fer arribar, per escrit, a la Subdirectora, SGT i Comissari en Cap 
la següent denuncia: 
 

Vostès es creuen que els sindicats podem desenvolupar 
les nostres tasques de defensa dels interessos del 
col·lectiu d’aquesta forma? 
   
Creiem que no. Tot el contrari. Vostès estan immersos en 
una dinàmica diabòlica per la qual: 
  
1.   Volen per una banda treure del Consell de la Policia 
TOT el que puguin per tal que es comentin en 
aquestes “reunions de costellada”, on la Subdirectora 
Sra. Maite Català ja ens ha donat mostres anteriorment 
que abans de fer-la l’han preparat amb el sindicat SAP-
UGT. 
  

2.   Volen fer passar aquesta “costellada” com a “negociació col·lectiva”, fet que és absolutament FALS. 
Aprofitant el buit de poder a la Direcció General de la Policia, aquí és un “ordeno y mando” per part de la 
Subdirectora. Aquí no hi ha negociació col·lectiva ni res que se li sembli el més absolut. Únicament hi 
ha IMPOSICIONS per part de la Subdirectora, una i altre vegada, i més ara que el Secretari General Tècnic 
del Ministeri d’Interior li ha delegat “de facto” les seves funcions. 
  
3.   A més a més, fan les actes amb tota la habilitat del món per després aportar-les als procediments 
judicials manifestant que “s’ha negociat amb tots els sindicats”. FALS. 
  
4.   En definitiva, amb aquesta actitud el que fan realment és que no podem exercir lliurement els drets de 
llibertat sindical, LIMITANT LA NOSTRA TASCA A UNA CORRETJA DE TRANSMISSIÓ D’INFORMACIÓ. 
  
5.   No acceptem la imposició de les dues instruccions sense possibilitat de negociació prèvia. A més a 
més, ja li advertim la il·legalitat de la Instrucció de vacances, pels mateixos motius que li consta vam 
impugnar l’anterior. Podríem haver portat la setmana passada aquests punts al Consell de la Policia i no 
ho van fer, vulnerant així, novament, tots els nostres drets com a sindicat representatiu. TANTA POR 
TENEN A DEBATRE LES COSES? 

  
Ahir, 29 de novembre de 2017, ens va convocar l’administració per a fer una altra 

reunió de costellada, i els temes que van explicar són els següents: 

1.- Instrucció vacances 2018/19 

Des de Recursos Humans se’ns diu que van fer una reunió per veure la viabilitat de 

tornar a tenir períodes per quadrants i escamots. Ens informen que ho estan 

“estudiant”, aviat ens diran alguna cosa, però no ho veuen clar poder-ho aplicar en 

aquesta propera instrucció. 

2.- Pla de Carrera Professional USC 

Des de Recursos Humans se’ns presenta el document que parla del període transitori 

per a aplicar aquest Pla un cop entri en vigor. Se’ns emplaça a futures reunions per 

concretar aquest Pla.  

Des d’USPAC demanem que aquestes reunions siguin dintre de la legitimitat i, 

sobretot, fetes tal com marca el Reglament del Consell de la Policia, amb totes les 

garanties que comporta. Ho demanem perquè la “negociació col·lectiva” sigui més 
transparent i eficaç, ja que fins ara és tot una pantomima, en la qual no disposem 

de cap garantia, ans al contrari. 
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3.- Justificació Dad80 en torn nit 

Només en el cas que ens indisposem en el torn de nit, el justificant de visita al 

metge podrà ser del dia posterior de la indisposició. 

Això ens passa per ser els ÚNICS membres del funcionariat que hem de 
presentar justificant en cas d’indisposició! Gràcies al SAP-UGT. 

4.- Traspàs PAP’S a l’any 2018 

Degut a l’excepcionalitat del moment i als dos serveis especials que s’han fet 

últimament, des de Funció Pública es permet que els PAP’S que encara ens quedin 

per gaudir aquest 2017 puguin passar a gaudir-se l’any vinent, però només fins el 9 
d’agost de 2018. 

5.- Vals de roba de paisà  

El val de roba de l’any 2016 està en fase d’adjudicació, hi ha dues empreses que hi 

opten. Aquestes són CORTEFIEL I MACSON. 

Els vals es repartiran a finals del 1r trimestre del 2018. 

De la possibilitat que a partir d’ara aquests vals siguin ingressats en nòmina 

(reivindicació de la majoria de sindicats), ens informen que NO és viable, ja que 

això suposaria un augment de sou i aquesta compensació hauria de cotitzar tant IRPF 

com Seguretat Social. 

Des d’USPAC creiem que la majoria de companys/es que es veuen “afectats” per a 

aquesta compensació estarien disposats a que cotitzés el què fes falta i se’ls ingressés 

al compte corrent enlloc de donar-los una targeta i limitar-los al lloc on anar a 

comprar/bescanviar-la. 

6.- Modificació equivalència kms/minuts    

Es modificarà la instrucció 9/2006 per a canviar el còmput de temps en 

desplaçaments per formació obligatòria. 

Actualment ---- 70km ---- 60 minuts 

Modificació ---- 70 km ---- 120 minuts 

 

Des d’USPAC continuarem lluitant perquè la DGP/RRHH facin les coses ben fetes.  

 

VOLEM UNA “NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA” REAL, 
TRANSPARENT I AMB GARANTIES. 

 

USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
Apartat de correus núm. 13 /25080 Lleida 635 761 306 / 644 211 680 

uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 
                                 24-11-2017 


