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             CONFLICTE COL·LECTIU AL COS DE MOSSOS D´ESQUADRA 

 

El passat 22 de novembre vam instar al President del Consell de la Policia, Miquel 

Buch, a incloure un únic punt obrint un cop més el  conflicte col·lectiu al cos de 

Mossos d’Esquadra sobre condicions laborals. El resum dels punts a tractar de 

la proposta presentada i registrada per USPAC  a l´agost és aquest: 

1. Aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball de 

les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra. 

-Planificació anual, Q5 homogeni (torn) i aplicació de coeficients des del 

primer dia. 

     2. Formació.  

         -Planificació  formació dins 1.680 hores anuals. Aplicació de coeficients. 

        -Implementació catàleg de cursos obligatoris i descentralitzats. 

3. Provisió de llocs de treball.  

-Convocatòries cada 2 anys 

-Creació comissió per determinar les bases. 

-Eliminació topall punts per experiència, antiguitat i felicitacions. 

-Obligació treure a concurs totes les places en adscripció provisional, excepte    

comissions mediques. 

     4.Carrera professional. 

-Creació de comissió permanent al Consell de la Policia pel disseny i seguiment 

Pla de carrera professional d’USC i resta d’unitats. 

 

   5. Reconeixement professional. 

-Bossa de compensació d’hores extraordinàries. 

-Complement d’operativitat plena. 

-Compensació especial en jornades de 12 hores o més. 

-Plus de nocturnitat. 

6.Indemnitzacions per lesions acte de servei. 

          -Reconeixement a indemnització per totes les lesiones, permanents o 

temporals, produïdes en acte de servei, accident in itinere o qualsevol derivada de la 

funció policial. Contractació d’assegurança obligatòria per part de la Generalitat. 

7. Retribució hores extraordinàries. 

-Increment inicial del 30% del preu de l´hora extraordinària respecte l´hora ordinària 

fins arribar al 50% d´increment per trams. Aplicació de coeficient multiplicador del 

1,5 entre 22.00h i 7.00h i del 1,75 en cap de setmana. 
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8. Equiparació amb altres col·lectius especials. 

-Aplicació immediata Acord de 13 de febrer de 2008. 

-Aprovació Decret llei amb suplement de crèdit per fer front a l’equiparació. 

-Endarreriment 2011 – 2018. Pagament en 4 trams en 2 anys. 

-Mesa de seguiment. 

-Millora retributiva.  

-Manteniment de l’equiparació. 

 

9. Fons d’Acció Social.  

-Recuperació ajuts familiars, formatius, assistencials entre d´altres. 

 

10. Conciliació familiar.  

-Bossa d’hores del 5% anual destinada a cura de fills menors, persones grans 

i amb discapacitat. 

-Gaudiment del permís no obligatori per naixement diferent al de la mare, de 

forma interrompuda dins els 12 mesos posteriors al naixement. 

 

11. Règim de permisos, llicències i vacances. 

-Reconeixement de 68 hores de permís per assumptes personals. 

-El denegats i no gaudits, es podrà sol·licitar compensació econòmica amb 

coeficient multiplicador d’1,5 o gaudir-los dins els sis primers mesos de 

l’exercici policial següent. 

-Les primeres 37,5 hores d’absència del lloc de treball per motius de salut es 

podran justificar mitjançant declaració responsable del funcionari. 

 

12. Exempció de fer nits. 

-Possibilitat d’estar exempt de fer torn de nit als 50 anys o amb un mínim de 

25 anys de servei al cos. L’administració no podrà obligar a tornar a fer torn 

de nit.  

      13. Jubilació anticipada. 

-Requeriment previ a la via judicial per part de l’administració per iniciar els 

tràmits d’aprovació de Reial Decret d’avançament de l’edat de jubilació. 

-Assumpció del Departament d’Interior de la cotització addicional. 

                                   BUCH, SIT AND TALK 
 

                                                                  Barcelona, 1 desembre 2019 


