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MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA 

 
 
 
TEMA 
 
 DECLARACIÓ DE CONFLICTE COLECTIU DE TREBALL EN DEFENSA DE L’EQUIPARACIÓ AMB POLICIA 

NACIONAL I GUÀRDIA CIVIL EN L’ÀMBIT DE CONDICIONS LABORALS, SALARIALS, I ACCÉS A LA 
RESERVA ALS 56 I 58 ANYS.  (ART. 53.a) DECRET 145/1996, DE 30 D’ABRIL, EN MATÈRIA DE MEDIACIÓ I 
CONCILIACIÓ EN CAS DE CONFLICTES COL·LECTIUS). 
 
 

PRIMER.- USPAC, com a organització representativa al Consell de la Policia del cos de Mossos d’Esquadra, ha 
denunciat en reiterades ocasions la minva dels drets i condicions laborals del cos, propiciada pel Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
La negociació col·lectiva al CME és inexistent. L’administració porta anys intentant que l’únic àmbit de negociació 
que és el Consell de la Policia es transformi en una reunió merament informativa. Per activa ho va manifestar el 
Secretari General a la reunió del Consell 93/13 qui expressament va dir que no volia que en el Consell es pugues 
negociar res.  
 
I per passiva ho està duent a terme la Subdirectora General de Recursos Humans, qui lluny de complir les seves 
obligacions de contribuir a vehicular la participació dels sindicats i pactar la implementació o modificació dels plans 
d’actuacions de la Direcció General de la Policia, ens impedeix als representants sindicals cap tipus de negociació.  
 
 
SEGON.- Els Mossos d’Esquadra, davant la carència de més de 5.000 efectius, estan fent un sobre esforç en el dia 
a dia que lluny de trobar cap recompensa, únicament troben en el Govern de la Generalitat, en el Departament 
d’Interior i, en una part molt important a la Subdirecció General de Recursos Humans, un maltractament continu en 
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les seves condicions laborals. 
 
A l’any 2017 es va modificar la Llei de Policia per Esquerra Republicana de Catalunya, Pdcat i les CUP únicament 
per limitar (no delimitar) drets, i excepcionar que es reconegui als funcionaris del CME els mateixos drets laborals 
que a la resta de funcionaris de TOTA la Generalitat de Catalunya. 
 
Existeix un problema endèmic dins la Direcció General de la Policia quant al respecte als reglaments que fixen la 
jornada i horari del CME, sense que es respecti l’horari de torns per les unitats que han d’estar les 24 hores 
operatives; la vulneració de tots els drets laborals de la unitat d’ARRO que es converteix en una falta de respecte 
als treballadors i les seves famílies; la supressió de vals menjadors; la supressió del Fons d’Acció Social, etc., 
concloent en una minva de les condicions laborals que converteix al cos de Mossos d’Esquadra en la policia pitjor 
tractada de tot l’Estat espanyol. 
 
Exemples recents d’aquesta vergonya situació en la que ens trobem han estat els dispositius CRONOS –atemptats 
terroristes- i el dispositiu ÀGORA –utilització política dels agents del CME durant els mesos de setembre i octubre-. 
No es reconeix cap compensació per la mobilització d’efectius en el primer d’ells; i les compensacions per fer torns 
de 12 hores durant els mesos de setembre i octubre de 2017 encara no han estat satisfetes. 
 
 
TERCER.- Per altra banda, els cossos i forces de seguretat de l’estat representants per Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, han arribat a un acord amb el Ministerio del Interior que adjuntem a aquesta declaració de conflicte, pel qual 
expressament equiparen el “salari” mensual amb els CME.   
 
Ara bé, el Departament d’Interior es nega a fer el mateix a l’àmbit de les seves competències amb les condicions 
laborals que resulten més beneficioses per Policia Nacional i Guàrdia Civil que als CME, fet que suposa un menys 
teniment en comparació amb la resta de policies. 
 
En data 29/01/2018 USPAC va enregistrar sol·licitud al Ministerio del Interior i al Departament d’Interior de la 
Generalitat sol·licitant l’equiparació real amb la resta de policies: el mateix treball és mereixedor de les 
mateixes condicions. 
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En data 8 de març de 2018 el Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior va respondre que dependria del 
Govern de la Generalitat que es constituís arrel de les eleccions del desembre de 2017.  
 
 
Per part d’USPAC es va proposar una votació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra del proppassat 10 d’abril 
de 2018 on els consellers de l’administració van votar en contra de l’equiparació que es sol·licita, argumentant entre 
d’altres l’absència de Govern. 
 
 
QUART.- Que per aquests motius, des d’USPAC s’encapçala la reivindicació d’equiparació de les condicions 
laborals dels Mossos d’Esquadra amb la resta de cossos policials i es planteja en la nostra condició de sindicat més 
representatiu, DECLARACIÓ DE CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL, enregistrat el 15 de juny de 2018, i pel 
qual es demana el reconeixement dels següents drets pels nostres agents dels Mossos d’Esquadra que ja tenen 
altres cossos: 
 

1. Dret a accedir a la reserva als 56 anys aquells que hagin iniciat el servei abans de 1999 i als 58 anys  la resta. (Ley 
29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, art.93). 
 

2. Dret a que durant el temps de reserva, aquest computi a efectes de temps de servei, triennis i còmput a la 
Seguretat Social.  

 
3. Dret a percebre ajudes per tractaments mèdics per import de 1500 € anuals. ( Les ajudes econòmiques dels punts 4 

a 23  “Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio”). 
 

4. Dret a percebre una ajuda complementaria en cas de incapacitat per import de 500 € anuals, i per familiars a càrrec 
amb incapacitat una ajuda de 1500 €. 

 
5. Dret a percebre una ajuda per a compensar despeses en tractaments psicològics i/o psiquiàtrics del funcionari o 

familiars al seu càrrec, així com per necessitats especifiques de suport educacional dels fill per import de 700 € 
anuals.  

 
6. Dret a percebre una ajuda complementaria per a satisfer honoraris de serveis geriàtrics per import de 700 € anuals. 
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7. Dret a percebre una ajuda per persones grans que depenguin del titular per import de 850 € anuals. 

 
8. Dret a percebre ajuda per processos de adopció per import de 500 € anuals.  

 
9. Dret a percebre ajuda per natalitat i per fills menors de 3 anys per import de 300 € anuals per fill.  

 
10. Dret a percebre ajuda per família nombrosa per import de 265 € anuals. 

 
11. Dret a percebre ajuda per famílies monoparentals amb fills per import de 500 €. 
12. Dret a percebre ajudes per a guarderies dels fills per import de 750 € anuals. 

 
13. Dret a percebre ajudes per  a la realització d’activitats d’estiu dels fills per import de 200€ anuals. 

 
14. Dret a percebre ajuda per a menjador escolar per import de 300€ anuals. 

 
15. Dret a percebre ajuda per estudis universitaris dels fills per import de 400€ anuals.  

 
16. Dret a percebre ajuda per estudi de idiomes per import de 200€ anuals. 

 
17. Dret a percebre ajuda per estudi amb finalitat de promoció professional per import de 400€ anuals. 

 
18. Dret a percebre una ajuda per accés a un habitatge de lloguer per import de 450€, i a percebre una ajuda per 

import igual a les despeses d’impostos municipals abonades en concepte d’habitatge, quan hagin de traslladar-
se per raó del destí professional.  

 
19. Dret a percebre una reducció del 65% de l’import de bitllets per viatges privats en ferrocarrils mitja i llarga 

distancia. 
 

20. Dret a percebre ajudes en concepte de transport, allotjament, manutenció que es produeixin con a conseqüència 
de ser víctima d’un atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.  

21. Dret a percebre ajudes en concepte de sepeli fúnebre com a conseqüència de atemptat terrorista, agressions o 
accidents durant el servei. 
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22. Dret a percebre descomptes i avantatges en destinacions de vacances.  

 
23. Dret a percebre les DpO, complement per objectius, amb un import lineal d’entre 1.500 i 2.000 euros anuals. 

 
24. Dret a l’actualització amb l’IPC de l’import de les hores extraordinàries que resultaria 19,66 € normals i 23,60 € 

nocturnes i cap de setmana. 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
  

I.- El present Conflicte Col·lectiu de Treball es planteja a l'empara del que estableixen els articles 7 i 28 de la 
Constitució Espanyola i, fonamentalment, en el que disposa el seu article 37: "La Ley garantizará el derecho a la 
negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza 
vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda 
establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad". 
 
II.- La legalitat del present Conflicte Col·lectiu de Treball s'adquireix a l'empara de l’article 53 a. de la Llei 10/1994, 
d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, que estableix com a funció del  Consell de la 
Policia “La mediació i la conciliació en cas de conflictes col·lectius.” També trobem en un cas anàleg al exposat, 
Auto de la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós de l'Audiència 
 
Nacional de 30.09.2003, on reconeix expressament l'exercici del dret a presentar conflicte de negociació col·lectiva 
al Ministre d’Interior com a Director del Consejo de la Policia de la Policia Nacional.   
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III.- La legitimació per formalitzar aquest procediment de Conflicte Col·lectiu que correspon al sindicat amb 
representació al Consell de la Policia signant en tant que presenta un conflicte que afecta a la totalitat dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra. Legitimitat per defensar els drets i interessos dels agents del CME que l’hi atorga 
l’art 7 de la Constitució Espanyo: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.” Legitimitat que també trobem 
regulada en l’art 2.2 d. de la Llei Orgànica  11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, que estableix el dret dels 
sindicats a presentar conflicte col·lectiu de treball. 
 
En aquest sentit li és d’aplicació la Sentència del Tribunal Constitucional 70/1982, de 29 de novembre. 

 
 
PROPOSTA 
 
 Com a punt de l’ordre del dia la mediació i conciliació del conflicte col·lectiu declarat, donat que s’han desatès 

de forma continuada la demanda del sindicat més representatiu USPAC relatives a la diferència de condicions 
laborals, salarials i dret d’accés a la reserva que existeix amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, sol·licitant una 
resposta del Conseller del Departament d’Interior detallant els plans que tingui per equipar els drets del funcionaris 
del cos de Mossos d’Esquadra amb la resta de policies estatals detallats anteriorment.  
 
S’acompanya l’Acord signat entre el Ministerio del Interior i Policia Nacional i Guàrdia Civil per l’equiparació de 
condicions amb el nostre cos. 
 

 

  
  
 

ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ 
 
 

 

  
 USPAC      
 
 


