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CONSELL DE POLICIA 16-07-2018:  

155 CE (SEGONA PART) 
 
 
Sembla ser que el 155 va arribar per instal·lar-se definitivament al Departament 
d’Interior, sobre tot en la voluntat inequívoca de NO FER ABSOLUTAMENT RES per la 
millora de les condicions del CME en benefici d’altres cossos policials. 
 

1. El Sr. Buch va parlar de persecució política al seu antecessor Sr. Forn. 
 
USPAC li va parlar de persecució sindical a la que el seu Departament està 
sometent als representants sindicals lliurement escollits per tots els mossos 
d’esquadra, sancionats per manifestar-se en reclamació de millores sindicals. La 
democràcia que defensa després no l’aplica.  
 

2. Davant el conflicte col·lectiu plantejat per USPAC en sol·licitud 
d’equiparació de condicions laborals amb CNP i GC, jubilació anticipada 
i dret a la reserva entre d’altres, l’Honorable Conseller es va negar a donar 
resposta a tots els mossos representats pels sindicats al Consell: “Jo decideixo 

qui dóna resposta a les preguntes que feu”. Continua el 155 i la relegació de les 
condicions laborals del CME a una policia de 3ª regional. https://bit.ly/2uEAYMo 
 
El nou Govern de la Generalitat diu NO als mossos poder accedir a la reserva 
als 56 i 58 anys, NO a rebre ajuts de 1.500€ per fills/es amb discapacitat, NO 
tractaments mèdics 1.500€, NO tractaments psicològics i/o psiquiàtrics 700€, 
NO serveis geriàtrics 700€, NO ajuts persones grans al teu càrrec 850€, NO a 
percebre les DpO, complement per objectius, amb un import lineal d’entre 
1.500 i 2.000 € anuals. I un llarg etcètera,... 

 
3. La proposta d’USPAC és incrementar les hores extres mitjançant l’actualització 

de l’IPC, del qual passaríem a cobrar a 19,66 € normals i 23,60 € les nocturnes 
i cap de setmana. El Conseller BUCH es nega a fer qualsevol proposta a la mesa 
general de negociació per a la millora salarial, ni a incloure ni tan sols proposar 
cap millora pels pressupostos de l’any 2019.  https://bit.ly/2uIRRVY. Els diners 
del Departament d’Interior i retallats als mossos es destinen a d’altres fins 
polítics i partidistes. 

 
4. USPAC va sol·licitar una negociació col·lectiva real ( https://bit.ly/2uIRRVY ) 

i no les “quedades” que s’ha inventat la Subdirectora Maite Català a la que tots, 
al Consell, anomenen “reunions de costellada” amb l’únic objectiu de simular 
un negociació inexistent.  
 
USPAC NI PARTICIPA NI PARTICIPARÀ D’AQUESTA FARSA PER A 
JUSTIFICAR ELS SOUS DELS SEUS DELEGATS SINDICALS.  
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L’Honorable Conseller Sr. Buch, a l’igual que va fer el Ministerio del 
Interior amb el 155 CE que va ser recolzat per l’actual comissari en cap 
Sr. Esquius, i gràcies al recolzament al Consell pel SAP/SICME/SEIME I 

AFITCME, ha NEGAT: 
 

 
1. La Creació dins el Consell de la Policia i amb caràcter permanent de les següents 

COMISSIONS PERMANENTS, a banda de la de Segona Activitat: 

 

A) Jornada, horari i compensacions (art. 47 Decret 146/1996). On es proposa des d’ara 

per USPAC:  

 

-Actualització de l’hora extra fixada al 2003: h. extres normals en 19,66 €; i 23,60 

€ nocturnes i festives. (IPC març 2003 – març 2018: 31,10%). 

-Vals menjador en horaris de 12 hores amb un import de 19 € assimilable a dietes 

com a indemnització per raó del servei. 

-Aplicació d’horari a “TORNS” (Q5) per a TOTES les unitats que han de garantir el 

servei les 24 hores, inclosa la unitat de trànsit. 

-Compensació nocturnitat per les hores treballades en horari de 22.00 a 7.00 

hores, independentment del quadrant horari. 

-Modificació dels horaris d’ARRO i limitació de la seva mobilitat creant noves 

unitats. 

-Dret d’accés a la RESERVA a l’edat de 56 i 58 anys, així com exempció de fer nits 

després dels 55 anys. 

-Aplicació coeficients correctors pel canvi d’horari o quadrant establert a l’inici 

de l’any policial, des del primer dia i aplicable a tota modificació. 

-Pagament de DpO amb un import, mínim, de 1.500 – 2.000 € anuals. 

-Assimilació a les hores de formació a horari de treball efectiu amb aplicació de 

coeficients resultants del Decret 146/1996. 

 

B) Llicències, permisos i vacances (art. 48 Decret 146/1996). 

 
C) Provisió llocs de treball (Decret 401/2006). 

 
D) Pla de Carrera Professional. 

 

2. Creació de les següents COMISSIONS TEMPORALS: 

 
a) Equiparació condicions laborals Mossos d’Esquadra amb Policia Nacional, Guàrdia Civil i 

Policies Locals. 

 
b) Modificació del reglament d’eleccions. 

 
 
Val a dir que a l’any 2013 es van crear part d’aquestes comissions, aprovades 
també pel sindicat SAP i satèl·lits, però que s’alineen amb l’administració per 
a denegar el que tota la resta de sindicats demana. Quelcom a dir? 
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Fem un resum dels altres punts tractats en seu del Consell de la Policia: 
 

- Convocatòries: ens diuen que al setembre o octubre “està previst” publicar 
nous concursos d’agent, caporal, sergents i sotsinspectors.  
 

- Respecte als concursos de Trànsit i ARRO: ens diuen que estan supeditats 
als pressupostos. Concurs Investigació: ens diuen que únicament faran un 
procés per a regular la provisionalitat dels efectius de la especialitat. 
 

- La Mesa General de la Funció Pública es reuneix el 20 de juliol, en la qual 
s’han de tractar: recuperació de les pagues del 2013 i 2014, FAS i,... En quant 
a la pujada del 1'75%, prevista als pressupostos de l’Estat, serà d’un 1'50% 
(retroactiva des del gener de 2018) i un 0'25% (des de l’1 de juliol de 2018). 
Ens diuen que no serà possible pagar-ho al juliol; serà a l’agost o setembre.  

 
 
El Conseller BUCH diu NO a totes les millores laborals i salarials per als mossos: 
 

� NO VOLEN equiparar-nos amb condicions laborals i salarials que tenen altres 
cossos policials, (Jubilació anticipada, reserva,...)  

� NO saben quan es modificarà el decret d’imatge corporativa (“ho estan 
estudiant”,...)  

� NO resolen com cal el dispositiu àgora. VERGONYÓS !!. 9 mesos després. 

� NO volen incrementar el preu de l’hora extra (tenen diners pel que volen). 

� TOT ÉS NO, NO, NO, NO, NOOOO,... 

 

EN CANVI, TENIM UN: 

- SÍ A LA PERSECUCIÓ SINDICAL QUAN ELS 

PORTEN LA CONTRÀRIA I, A QUÍ ELS HI DIU LES 

VERITATS A LA CARA. 

- SÍ A MANTENIR LES RETALLADES.  

 
 
Catalunya, 18 de juliol de 2018  
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