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CONSELL DE LA POLICIA 17-09-2018 

 
A les 08:00 hores es va fer un concentració davant d’Interior i li vam donar una càlida 
benvinguda al Conseller Buch i a la resta dels membres del Consell de la Policia. 
 
Seguim amb el que “ja és una tradició”, parlar de verbs en futur: farem, mirarem, 
estudiarem,... de concrecions ben poques.  
 
PAGAMENT ÀGORA: 
 
No sabem quantes vegades han dit “ara sí que sí”,... Ens asseguren que es pagarà a 
la nòmina de novembre de 2018. 
 
PAGAMENT ELECCIONS 21D-2017: 
 
Manifesten que es pagarà a la nòmina d’octubre de 2018. 
 
FUNCIÓ PÚBLICA: 
 
El dia següent (18-09-18) es reunia la Mesa General. És una autèntica vergonya que 
no ens avancin res del que allà es proposarà, ja que en saben bona part del contingut. 
 
Us recordem els acords arribats, els quals eren d’obligat compliment: 

• Recuperació 1,50% retroactiu des de gener de 2018; 1.75% des del juliol; i un 
0.20% addicional (sense concretar dates), sumarà un total del 1.95%.  
 

• Recuperació 100% del sou en cas de baixes (IT). Pel que fa a absències 
(indisposicions) es retornarà a la situació anterior del 2012. 

 
Els punts que no han volgut tractar ni arribar a cap acord: 

• Restauració del FAS. 
• Productivitat. 
• Recuperació pagues extres de 2013 i 2014. 

 
Segueixen insistint en que mossos no podem entrar a la mesa general de la funció 
pública, quan és un tema merament de voluntat que ens deixin participar.  
 
CONCURS GENERAL I D’ESPECIALITATS: 
 
En 2 o 3 setmanes es publicarà el concurs general. Els concursos de Trànsit i ARRO 
podran ser amb increment de places, però depèn del pressupost. U.I serà al 2019. 
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TANCAMENT SECTORS TRÀNSIT: 
 
Res canvia i no mouran una coma del que ja han dit fins ara. USPAC continuarà 
lluitant i denunciant que aquest tancament perjudica, i molt, als mossos i ciutadans. 
 
PIXELACIÓ IMATGES MOSSOS I TWITS: 
 
USPAC comunica al conseller que seria bo que no compartís un Twit on es veuen les 
cares sense “pixelar” de Mossos parlant de terrorisme. Imatges cedides pel mateix 
Departament d’Interior a una televisió. 
 
JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS MOSSOS: 
 
Ells (conselleria i Departament) diuen que no tenen res a veure, “tot és culpa de 
Madrid” i, ells, volen que ho aconseguim. Segons manifesten, ja han fet un primer 
contacte i els han dit que ho han traspassat al Ministeri de la Seguretat Social (fa més 
d’un any ja ens deien el mateix). És Patètic. Volem la jubilació anticipada !! 
 
Queda ben clar que és un tema polític i amb “bona sintonia” entre Governs ho podrien 
desencallar amb qüestió de dies, però a dia d’avui queda lluny, pel que s’observa. 
 
CONFLICTE COL·LECTIU PER LA RECUPERACIÓ DE DRETS: 
 
Davant la negativa, del SAP-UGT, a votar la proposta presentada per USPAC ( 
https://bit.ly/2CrOOc6 ) que ens hagués deixat en minoria als sindicats i, vista, 
l’acceptació de la plataforma mos.S.O.S i de la resta de sindicats de constituir dues 
comissions la setmana vinent, s’ha decidit posposar la votació. 
 
USPAC donarà una única possibilitat d’esmena a la DGP. 
 
MEDALLES I FELICITACIONS: 
 
El despotisme i autoritarisme s’instal·la dins de la Conselleria, a les propostes sindicals 
de participar en la decisió on s’atorguen les felicitacions per aportar informació, ens 
respon que: “Vostès fan propostes i nosaltres decidim. I així funcionarem 

mentre jo en sigui president” (paraules del Conseller Buch). 
 
 
Des d’USPAC continuarem lluitant, incansablement, fins a la recuperació total dels 
drets espoliats i fem que aconseguim les millores laborals tan reclamades pel CME. 
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