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RESUM CONSELL DE LA POLICIA 17-01-2019 

 
Prèvia 

- De forma inesperada han inclòs dins l’ordre del dia perquè passés a Informe 
l’Acord de Trànsit. Des d’USPAC hem informat desfavorablement a l’Acord de 
Trànsit, ja que no s’ha establert una planificació fixa anual, no hi un règim horari 
de torns (T) sinó que continua amb l’especial flexible (E) que permet planificar en 
24 hores, i pel règim especial flexible tampoc inclou la possibilitat d’aplicació de 
coeficients sempre i des del primer dia que es canviï la planificació de l’anualment 
fixada.  
 

- Es modifiquen sessions del Consell del calendari que ens van donar: propera el 
14/03/2019; i modifiquen la de juliol al 18/07/2019. La del maig la mantenen.  
 

- El SAP-UGT ha preguntat al representant d’USPAC la Consell si estava constituït 
correctament. Se li ha contesta que “el sindicat de la UGT a mossos no té 

possibilitat de fer preguntes a USPAC, si vol que truqui per telèfon, i en tot cas 

USPAC no té res a contestar al sindicat que pacta disminució de drets laborals amb 

l’administració en contra del col·lectiu”. El Pere Garcia (S.G SAP-UGT) s’ha 
“emprenyat”, una vegada més, dient que són SAP-FEPOL, i que no som ningú per 
dir-los què han de preguntar o què no. 

 
• Processos de selecció. No hi ha un cronograma de noves convocatòries de 

moment. 

• Acords de la Mesa de Funció Pública. Els sindicats UGT, CCOO i IAC van pactar: 

- No recuperació del FAS pels funcionaris de la Generalitat. 

- Recuperació pagues extres: 

  2013. Tres pagaments:  10% al 1 trimestre 2019 

     30% durant la resta del 2019. 

     60% durant l’any 2020. 

  2014. Dos pagaments:  50% durant l’any 2021 

             50% durant l’any 2022. 

 

USPAC ha estat la única organització sindical que ha refusat aquest acord de la Mesa 
de Funció Pública, ja que s’estan incomplint anteriors acords que haguessin permès 
recuperar-ho ja; i a més no hi cap garantia de compliment. I sobre tot, perquè s’ha 
decidit per la UGT i d’altres en nom dels mossos, renunciar al FAS. Excepte el SAP-
UGT, la resta no tenim representació a la Mesa de Funció Pública, i continuarem 
lluitant pels nostres drets.  
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• Estat de les reclamacions sobre condicions laborals. 

El Conseller i el Secretari General es neguen a asseure a negociar sobre l’aplicació de 
coeficients des del primer dia de canvi d’horari o tornar a l’acreditació de les 
indisposicions per l’ATRI, enregistrats dins el Conflicte col·lectiu presentat per 

USPAC el 30 d’agost de 2018. Únicament diu que parlarà sobre els 15 punts 
presentat pel document de greuges de la plataforma mosS.O.S., “i si no hi un punt 

inclòs allà no es negociarà, l’únic que té potestat per a decidir del que s’ha de parlar 

és l’administració”. El representant de mosS.O.S. ha demanat disculpes si no hi 
havien totes les reclamacions al seu document, però que també les comparteix. 

USPAC refusa la limitació de la negociació col·lectiva a aquests punts, i avança que no 
signarà cap acord que simplement es limita al reconeixement de drets que ja tenim 
reconeguts: simplement que dictin les normes escaients per fer-lo efectius com fan 
amb totes les Instruccions. 

USPAC ha demanat formalment la derogació del Pacte de 15-05-2017 i 12-07-2017 
signat entre el SAP-UGT, el sindicat no representatiu SAME i l’administració, que 
deixava sense efectes l’acreditació de les indisposicions per l’ATRI i ens obliga a fer-ho 
amb un document de baixa mèdica. 

També hem demanat la derogació del Pacte de 29-01-2015 signat per SAP-UGT, i la 
resta de FEPOL, que impedeix tenir un Q5 per a tothom amb un horari de torns (T), 
fet que suposaria l’aplicació de coeficients multiplicadors des del primer dia, i no des 
del sisè com va acceptar aquests sindicats. 

• Se’ns diu que s’inclourà al Pressupost –pendent d’aprovació- el darrer tram 
d’equiparació amb bombers.  

• Es vol tornar a convocar les comissions de treball per l’especialitat d’investigació 
que no es reuneix des del juny de 2018. 

• Instrucció d’imatge corporativa. Ens donen 15 dies per a les al·legacions a la 
proposta d’Instrucció d’Imatge corporativa i tatuatges.  

• MENA. L’increment d’arribades de ha estat del 244% respecte a l’any anterior.  

• ACD. La intenció és adscriure a les noves promocions de forma provisional a l’ACD, 
i anar rotant cada 6 mesos. L’1 de febrer es preveu una rotació.  

• Mocions parlamentàries. El Secretari General diu que no respondrà al Consell del 
compliment d’aquestes mocions, que únicament respondrà davant el Parlament. 

• No es modificarà la Instrucció de felicitacions per incloure un representant sindical 
a la comissió de valoració.  

• Servei de porta. L’Intendent Alicia Moriana diu que no hi ha cap servei de porta 

sense com a mínim un agent armat.  
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• Les obres de la comissaria de Vista Alegre estan pendent d’estudis. 

• Es faran diverses obres de millores a algunes comissaries: càmeres de seguretat, 
equips de climatització, enllumenat exterior… 

Hi ha projectes d’infraestructures per l’any vinent de la comissaria de 
Torredembarra; i homogeneïtzar el protocol de control d’entrada a comissaries. 

• Dispositiu 21-D. Alicia Moriana diu que no ha rebut cap incidència en particular.  

La SGRH diu que va ser lleu i per això no es va informar als delegats de riscos.  

USPAC ha dit al Conseller per quin motiu no van dir res de l’incident fins el dia 1 de 
gener. Així mateix, hem comentat que des d’Interior van donar informació errònia, ja 
que inicialment van dir que no havien cursat baixa mèdica i després van canviar la 
versió. El Conseller ho ha posat en dubte. Li hem dit que li passaria la informació. 

• Actuacions d’associacions i membres del CME que utilitzen el nom per motius 
polítics: El SICME ha fet esment de MossosxRepública, UMC, 
MossosxIndependència. El Conseller Buch ha dit, literalment, que “fan més mal 

que bé”; i que s’ha de trobar una solució per a aïllar-los...  

• Informació sobre l’ús de l’uniforme reglamentari.  

S’Ha preguntat al Secretari General per què es permetia als bombers. Contesta que el 
Consell de la Policia no es per parlar d’altres col·lectius. 

UPAC ha dit que “el Conseller Sr. Duart està evitant dir que considera que un agent de 

mossos reivindicant un dret laboral atempta a la dignitat de la Generalitat, que ell ha 

sancionat així a un agent, i que ho ha dit per escrit i ara no ho vol reconèixer. Que ell 

també és competent per sancionar a bombers, que sí tenen prohibit per llei utilitzar 

l’uniforme, i no ho fa. Que els bombers són impunes, inclús enfrontant-se d’uniforme 

als agents del cos com van fer al Parlament”. Ja us podeu imaginar la reacció. 
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