
Un altre 
sindicalisme és 
possible

Filoso�a sindical
Feina, constància i proximitat.

Quota més baixa: 
 25€

50% menys d’alliberats:
 · Més repartiment d’hores.
 · Més gent patrullant al carrer.
 · No fer del sindicalisme un “modus vivendi”.

Sindicat “KM0”:
 · Relació directe delegat de destí/regional.
 · Trenquem la rutina de visites en horari 

d’oficina.

Reclamacions:
 · Q5 homogeni i horari torn (T) no 

especial (E).
 · Planificació anual fixa a 1 de febrer.
 · Aplicació de coeficient en cada canvi.
 · 68 hores PAPs i indisposicions via ATRI.
 · 19 euros en jornades de 12 hores, igual 

que la resta de funcionaris.
 · Increment del 50% de l’hora extra respecte 

a l’hora ordinària.

Transparència i participació:
 · Assemblees anuals.
 · Comptes clars fins a l’últim cèntim.
 · Decidim temes claus entre TOTS/ES.

L’any 2011 va iniciar el seu camí un sindi-
cat nou dintre del CME: la USPAC. 
Aquest sindicat va sorgir pel descontenta-
ment de la gent amb els sindicats que hi 
havia fins aleshores: la seva manera de fer 
les coses, no es veien mai per les comissa-
ries, entraven al joc de la “casa” i feien el 
que els deia.

Un grup de mossos vam decidir iniciar 
aquesta nova etapa en la nostra vida 
professional i personal. Teníem ganes de 
canviar les coses, les maneres de fer...
Si havia de sortir un sindicat nou, havia de 
ser ben diferent dels que hi havia fins 
llavors; perquè, per fer una cosa igual o 
similar, no calia iniciar aquest projecte.

Vam començar sent poquets, no ens 
enganyarem, però, de mica en mica, i 
sobretot des de les passades eleccions 
sindicals a l’estiu del 2015, és quan hem 
crescut més. Ja no som aquell sindicat 
petit, ara som presents a tot el territori i 
anem creixent dia a dia. 

Gràcies per la vostra confiança; 
esperem ser molts més!

Aquests són 3 pilars fonamentals del sindicat. 
Un sindicat diferent, un sindicat fet per moss@s 
amb ganes de treballar i amb característiques 
diferents del que hi havia fins ara.

Aquí en teniu les més rellevants:

Fites aconseguides:

L’única negociació amb 
l’administració: 

la via judicial

Important sentència contra la DAI i el 
director general: després de 23 anys 
d’impunitat, un jutjat ens dona la raó i diu 
que les sentències de la DAI NO són d’apli-
cació immediata.

Sentència pionera: els serveis jurídics 
aconsegueixen 112.297,98 € per als 
afiliats en les reclamacions en el cas d’insol-
vència del condemnat.

S’aconsegueix indemnització de 115.000 € 
per a un afiliat, a causa d’una mala praxi de 
l’ASEPEYO a l’hora de donar una alta condi-
cionada quan no tocava.

Anul·lem els privilegis de les escales 
Executiva i Superior de la Instrucció de 2a 
Activitat, situant-nos ara TOTS en les 
mateixes condicions.

Els nostres serveis jurídics doblen indem-
nitzacions reconegudes, arran de lesions 
en acta de servei respecte dels lletrats de la 
Generalitat.

Aconseguim trencar amb la “doctrina 
Trapero”, que deia que si tenies obert un 
expedient disciplinari no podies rebre cap 
condecoració meritòria. 3 sentències del 
TSJC ens avalen.

Estem compareguts com a acusació, des 
del primer minut, a l’Audiència Nacional pels 
dos atemptats jihadistes que han patit els 
nostres companys recentment, i hem 
demanat, a més, el seu reconeixement i 
protecció com a víctimes de terrorisme.
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som 
diferents, 
som 
com tu!

vota

www.uspac.cat
uspac@uspac.cat
T. 644 211 680 · 635 761 306

Hola, som 
el D. Lijarcio, 
la Montse, 
la Lourdes, 
el Milagros, 
el Francesc...
gent de la USPAC 
que volem el mateix 
que tu, millors 
condicions per 
a tots!


