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COMISSIÓ DE TREBALL PER MILLORAR LES CONDICIONS 
LABORALS DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ 

 
 
El passat 28 de novembre de 2017 la DGP va convocar la primera reunió de treball 
per a estudiar un pla de millores per a l’especialitat d’investigació. Aquesta comissió 
entre sindicats representatius i administració va ser aprovada a l’últim Consell de la 
Policia i se’ns va citar amb el següent ordre del dia: 
 
- aprovació calendari de reunions    -   nomenament dels membres del grup de treball 
- jornada i horaris de l’especialitat d’investigació           -         torn obert de paraules 
 
A l’iniciar la reunió es van posar a sobre la taula una seguit de mancances en aquesta 
especialitat, que tan deixada ha quedat en els darrers anys; guàrdies no presencials, 
compensacions per canvis de planificació, vals de roba, instrucció de vacances 
adaptada als horaris d’investigació, materials de dotació, manca de formació, moss@s 
ocupant plaça d’investigació i que tenen comissions a altres unitats,... 
 
Per part de l’administració ens van comentar que aquesta comissió de l’especialitat 
d’investigació només era pel tema de les guàrdies no presencials i que no era el 
“fòrum” per a parlar d’uns altres temes que no fos aquest en concret (les GNP). 
 
La USPAC i la resta de sindicats vam deixar clar que la pretensió d’aquesta comissió 
de treball tenia que ser per buscar un pla de millores real i global a la especialitat 
d’investigació i no només per parlar de les guàrdies no presencials, de les que a cada 
regió es gestionen d’una manera diferent. 
 
Es van plantejar diferents incidències a les guàrdies no presencials, i les parts ens 
vam emplaçar a la proper reunió, 6 de febrer del 2018, amb els següents punts: 
 

• Que es faci un estudi perquè les guàrdies no siguin unipersonals. 
• Que es faci un estudi dels efectius reals de les unitats d’investigació arreu del 

territori. 
• Que es faci un estudi dels efectius que entren a la roda de les guàrdies 

d’investigació. 
• Que les guàrdies d’UI bàsica no es poden planificar com a guàrdies regionals, i 

que si això succeeix s’haurà de compensar aquesta ampliació al seu àmbit 
d’actuació. 

 
Es va comentar que, tot i que l’objectiu és que es marquin unes pautes globals, cada 
regió en funció del seu mapa delinqüencial pugui establir els seus propis criteris de 
guàrdies, en quant a manera de desenvolupar-les (presencials, no presencials, 
mancomunades amb diferents ABP’S,...) 
 
D’aquesta manera i serveixi aquest escrit, la USPAC SOL·LICITA que aquesta 
comissió de treball de l’especialitat d’investigació serveixi per a pactar 
mesures globals de millora de l’especialitat. I que a la propera reunió 
s’exposin els temes a debatre i una agenda per a tractar-los. 


