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SEGUIM “PICANT PEDRA”, ARA AL PARLAMENT 
 

Tal i com portem fent des de fa molt de temps, el dia 10 
d’abril, USPAC ens vàrem reunir al Parlament de 
Catalunya amb els representants a la Comissió d’Interior 
dels següents partits:  
 
- Esquerra Republicana 
- Junts x Catalunya 
- Partit Socialista de Catalunya  
- Partit Popular de Catalunya 
 
Amb la resta de partits de l’arc parlamentari ens 
reunirem properament. Els punts tractats van ser els 
següents que es van dividir en tres grans blocs: 

 
1- Millores laborals pel CME a cost 0 per l’administració:  

 
• El Q5 homogeni per a tothom, a Torns, amb aplicació de coeficient des del 

primer dia. 
• El retorn de les 68 hores de PAP'S.  
• Acreditació de les indisposicions via ATRI, com fan la resta de funcionaris.  

 
Els hem explicat què aquests punts són voluntat política i res més. Amb una 
resolució/instrucció signada pel Director General de la Policia n’hi hauria suficient. 
 
2- Millores econòmiques pel CME:  

 
• Jubilació anticipada. 
• Dret a accedir a la reserva als 56/58 anys. 
• Equiparació real amb Bombers i equiparació amb les ajudes que tenen altres 

cossos, i als que als mossos ens han tret. 
• Pla de Carrera Professional. 
• Vals menjador. 
• Retorn de tot l’espoliat, ja que el Decret de les “retallades” ja va estar derogat 

per la Llei de Pressupostos de 2017 i encara no hem vist cap millora, ans al 
contrari, fan servir el què ens havien de donar amb “negociacions” i acords de 
la vergonya...  

• Bossa estructural d’hores extres (a preu digne) per a corregir temporalment la 
manca d’efectius que patim. 

• Augment del preu de les hores extres. Informació detallada del què demanem 
és als conflictes col·lectius I ( http://cort.as/-GlBh ) i II ( http://cort.as/-GlBp ) 

 

3- Frau a les eleccions sindicals 2019: Expliquem als grups parlamentaris els, 
presumptes, delictes comesos per delegats sindicals del SAP-FEPOL, funcionàries 
de la DGP i per la SGRH d'Interior. Els representant polítics es feien creus que els 
mateixos policies fessin aquestes accions delictives,... 

 

Tot i que alguns ens volen callats, parats, ensorrats,... USPAC no pararà mai 
de defensar/reclamar el què és nostre i totes les millores que necessitem per 
a treballar amb unes condicions dignes d’una policia del segle XXI. 


