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PACTE DE “DES”MILLORES, PART II  

 
En data d’avui ens hem reunit amb la DGP per tal que ens informés en relació a 

l’Acord de “des”millores de 15 de maig de 2017 sobre condicions de prestació de 

servei dels membres del CME, el qual únicament va signar SAP-UGT com a sindicat 

representatiu de l’escala bàsica. Això sí, juntament amb tots els seus satèl·lits. 

 
Bé, les novetats són que la Instrucció que regularà els nous DAD80, amb el 

justificant de visita mèdica, sortirà a finals del més de juliol. En les mateixes dates 

sortirà la Instrucció que regularà el gaudiment dels dos dies addicionals de PAP’S a 

partir del sisè trienni. Recordem que en aquesta qüestió els Jutjats estaven donant la 

raó a les organitzacions sindicals, no guanyem res de res, ja que som els únics 

funcionaris de la GENCAT que no ho estem gaudint des de l’any 2016; vergonyós!! 

 
Com a qüestió rellevant, ens informen que demà sortirà publicat al DOGC la 

convocatòria de 500 places per a la nova promoció de Mossos d’Esquadra. Aquesta 

vindrà amb un seguit de canvis considerables (estudis, tatuatges, edat màxim,...) 

 
Per una altra banda informen, que l’aplicació 

de l’acord, signat l’any 2008, en l’increment de 

preu en les hores nocturnes, i la compensació 

jornada de treball de 12 hores en cap de 

setmana (antic val menjador) es començarà a 

imputar a partir de l’últim cap de setmana de 

juliol o primer d’agost, però,... no es 

començaran a pagar fins a l’octubre per 

“problemes informàtics alhora d’aplicar 

les millores econòmiques”. 

 
En relació al pagament del nou val 

menjador, manifesten que “intentaran” (tots 

sabem que volen dir quan diuen que 

intentaran,...) que no estigui sotmès a la retenció habitual de l’IRPF. 

 
Per acabar, hem hagut d’escoltar, per part de l’Administració, que la resta de forces 
sindicals no signants (cal recordar que tenim més representació en el col·lectiu 
que l’afí a la DGP) també hem estat en les negociacions d’aquest pacte,... discrepem 
força d’aquestes afirmacions, és més, els jutjats diran quelcom!!.  

 

DEIXIN DE MENTIR AL COL·LECTIU!!  
AQUEST PACTE ÉS FRUIT DE LA RELACIÓ 
MONOGÀMICA ENTRE SAP-UGT I DGP!!! 

 


