Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra

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

CONTINUACIÓ II CONFLICTE COL·LECTIU DECLARAT PER USPAC
En data 17/09/2018 es va celebrar sessió del Consell de la Policia on, a l’espera del resultat en aquest temps dels dos
grups de treball que es volien crear, USPAC va deixar en suspens la votació de les mocions i propostes que es recullen
al II Conflicte.
Aquestes reunions han estat del tot infructuoses, i USPAC torna a sol·licitar el parer del Consell de la Policia en aquests
punts per tal que es facin arribar les propostes i mocions als òrgans escaients.

PROPOSTA

1. Amb fonament l’art. 53,c) i 53,g) es sol·licita que es sotmeti a votació al Ple del Consell de la Policia les
següents mocions i propostes:
a) Al Govern de la Generalitat, la inclusió en el projecte de Llei de Pressupostos Generals una partida
pressupostària específica que cobreixi les següents reivindicacions:
-

La recuperació de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 del CME.
Increment retribució salarial del 5% sostret al 2010.
Equiparació de condicions laborals amb GC i CNP.
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b) Al Director General de la Policia i al Conseller del Departament d’Interior, per tal que adopti les
resolucions escaients respecte a:
-

L’actualització del preu de l’hora extraordinària amb l’IPC del 30’6% del fixat al 2003.

-

Abonament del 4 del dispositiu Àgora amb els interessos des que s’hauria d’haver fet efectiu a la
nòmina d’octubre de 2017.

-

Recuperació del FAS amb l’actualització de l’IPC.

-

Abonament de 19 € per jornada en aquelles que siguin de 9 hores o superior.

-

Assoliment últim tram equiparació amb bombers.

c) Al Secretari General del Departament d’Interior:
-

La convocatòria de 2.000 places noves de funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra.

ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ

USPAC

