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93/2017                                                   

 
 
 
 

CONSELL DE LA POLICIA 12-07-2017 

 
 

FUNCIÓ PUBLICA 

El representant de la Funció Pública confirma el que ja sabem tots des de fa 

uns dies: 

1. El 1r trimestre del 2018 pagaran últim tram que deuen de la extra de 2012. 

2. Durant la resta del 2018 han de pagar un mínim un 10% de la extra de 
2013. 

3. S’han proposat que abans del 30 de setembre de 2017, es reuneixi Funció 
Pública per a “calendaritzar” la resta de terminis pendents de les pagues 
extres dels anys 2013 i 2014. 

 

CONCURS GENERAL I ESPECIALITATS 

NO hi haurà concurs general aquest 2017, serà el 2018, però un cop s’hagi 

resolt primer trànsit i investigació, que es convocarà a principis d’any 2018 

(això vol dir que almenys fins a final d’any 2018 no fan compte de convocar 

concurs general). 

Així mateix, Ordre Públic, TEDAX i canina, es convocaran sobre setembre i 

octubre d’enguany. 

 

NOU ACORD, PAP’S PER ANTIGUITAT + 18 ANYS, NITS I VAL MENJADOR 

 
El nou acord s’intentarà publicar sobre el dia 31 de juliol, per a ser vàlid a 

partir de l’endemà 1 d’agost. 

Fins ara, les setmanes que han passat entre l’aprovació de l’acord del 15 de 

maig, i que la comissió de retribucions ho va tirar enrere per modificar algun 

punt, no dóna dret al pagament de res (ni ajut al menjar, ni nits,...). 

 
TASER 

 
De moment, tenen una previsió aproximada de març-abril de 2018 perquè les 

Tàser van acompanyades de càmeres + DEA (re-animadors) per a cada 

dispositiu. 

 
COMISSARIA DE MOLLERUSSA 

 
Se’ns informa que la nova comissaria que es preveu construir a Mollerussa, 
inclourà una galeria de tir com altres comissaries de nova creació. 
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RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
Des d’USPAC demanàvem el perquè estava aturat aquest tema i els 

companys/es no rebien cap resposta a les sol·licituds. 

Ens comuniquen que han resolt les primeres 29 sol·licituds favorables, i que les 

han elevat a la Secretaria general del Departament per a notificar-les.  

USPAC pregunta si es respondran TOTES les sol·licituds que han rebut i 

ens responen que SÍ que ho faran. 

 
BAIXES SENSE REDUCCIÓ DE SOU 

 
Des d’USPAC sol·licitem informació al respecte sobre el nou acord de Funció 

Pública, on s’ha aprovat tot un seguit de malalties que no descompten sou 

al produir-se una IT (baixa mèdica), com per exemple la grip. 

 
Se’ns comunica que efectivament, al tractar-se Decret-Llei que ho 

desenvoluparà, l’endemà de la seva publicació serà efectiu també als 
Mossos (no hi ha calendari d’aquest Decret-Llei) 

 
JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS MOSSOS 

 
El director Batlle comunica que volien tractar aquest tema a la Junta de 

Seguretat de Catalunya i no els van deixar. Tot i així, faran diverses reunions 

amb altres organismes i presentaran una proposta conjunta al Ministeri 

d’Interior i a la Seguretat Social per fer-ho possible. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
El secretari general del sindicat SAP-UGT volia retreure a la USPAC el 

comunicat de fa unes setmanes amb títol “Per pixar i no treure gota” 

https://www.uspac.cat/noticia/pixar-i-no-treure-gota i demanaven una 

explicació d’USPAC al respecte. Estàvem encantats de poder-li respondre, tot i 

que hauria de conèixer bé el funcionament del Consell de la Policia, i saber que 

allí no es va a demanar explicacions als altres sindicats, sinó al Departament. 

 
Molt hàbilment, el conseller Jané no ha deixat que responguem, just al·legat 

això que diem, el consell no és un òrgan per a respondre aquestes qüestions 

entre sindicats. Tot i així, li responem de gust el següent: 

 
USPAC es reitera absolutament amb el comunicat núm. 81/2017, si no 
l’entenen que el tornin a llegir perquè tothom la entès a la perfecció. I 

li aclarim què, és legal que un alliberat es presenti a un concurs de promoció, 

però no és ètic. 
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