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ÈXITS JURÍDICS 2020: USPAC, L´ESCUT DELS MOSS@S! 

 

Aquest any que s’acaba, el 2020, ha estat un any complicat per tots. Malgrat totes les 

adversitats que ens hem anat trobant, des d´USPAC no hem dubtat mai en acudir a la 

justícia per reclamar els drets de tots els moss@s, i que se´ns denega, ja sigui des de 

la Direcció General de la Policia o des de la Subdirecció General de Recursos Humans. 

 

És per aquest motiu que volem fer un resum del més destacat d’aquest any, del que 

hem aconseguit en l´àmbit jurídic, i del que ens queda encara per endavant, amb un 

recull d´algunes de les sentències guanyades aquest any: 

 

1. Condemna pels incidents del Barri de la Florida d’Hospitalet. Podeu consultar en el 

següent enllaç: https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/3_-

_2020_Condemna_Barri_La_Florida_Hospitalet.pdf 

 

2. Ordre del TSJC per la realització de test. El TSJC va estimar els nostres arguments i 

sol·licitud de no permetre que cap agent tornés al seu lloc de treball sense una PCR 

negativa per garantir la salut de tots. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/49%20-

%202020%20ORDRE%20DELS%20TSJC%20PER%20LA%20REALITZACIO%CC%8

1%20DE%20TEST.pdf 

 

3. El Tribunal Suprem condemna al Departament d’Interior a pagar totes les lesions i 

perjudicis patits pels Mossos. Sentència sense precedent i que fixa doctrina. 

Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/105-

2020%20Nou%20exit%20judicial%20davant%20el%20tribunal%20Suprem.pdf 

 

4. El Jutjat Social ens dóna la raó i declara improcedent l’alta mèdica amb adaptació 

laboral. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/107-

%202020%20Comunicat%20INSS%20Alta%20indeguda.pdf 

 

5. El Departament d’Interior va ser condemnat pel TSJC per incomplir el deure de 

protegir als seus treballadors. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/128%20-

%202020%20COMUNICAT%20RISCOS%20I.pdf 
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6. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va estimar la demanda 

d’USPAC i va declarar la nul·litat de la Instrucció de Segona Activitat quant a 

permetre a inspectors, intendents, comissaris i majors una mena de prejubilació als 

55 anys, en detriment de l’escala bàsica i intermèdia. Podeu consultar el comunicat 

en aquest enllaç: https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/148-

COMUNICAT%20SENTENENCIA%20TSJC%20SEGONA%20ACTIVITAT.PDF 

 

7. Condemnen a 4 anys i 1 mes de presó pel conductor que va intentar atropellar a dos 

companys a Tarragona. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/149-

COMUNICAT%20ADAMS.PDF 

8. Nova declaració judicial de condemna al Departament d’Interior per voler callar la 

veu dels nostres representants sindicals manifestant públicament i als mitjans de 

comunicació les nostres reivindicacions laborals. Podeu consultar el comunicat en 

aquest enllaç: 

https://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/2020/132%20-

%202020%20COMUNICAT%20SANCI%C3%93%20DAI.pdf 

Com podeu veure el que ens nega l´Administració i la DGP, molt sovint els Jutjats ens 

ho concedeixen, i des d´USPAC, seguirem reclamant pels drets de tots els moss@s 

quan considerem que se´ns nega allò que per llei ens pertoca. 

 

Queden encara per resoldre altres procediments judicials i reclamacions obertes, com 

la que es va iniciar al 2016 pel cobrament del plus de nocturnitat i altres 

complements durant les vacances, on reclamem el cobrament per a TOTS/ES els 

mossos i les mosses, sense que s’hagin de presentar demandes individuals. 

 

Seguim lluitant per temes pendents i molt importants pel col·lectiu:  Decret de segona 

activitat, jubilació anticipada, deixar de fer nits als 50 anys o 25 anys de servei, 

horari de torn per USC, hores extres a un preu digne... No defallirem fins a 

aconseguir tot allò que per llei ens pertoca, destinant tots els nostres recursos en la 

defensa dels drets de tots els moss@s, ja sigui en taules de negociació, fins ara 

inexistents, com als Jutjats. 

 

 

USPAC, SEMPRE AL CAPDAVANT EN DEFENSA DELS MOSS@S 

 

 

 

                                                                       Barcelona, 23 de desembre de 2020 
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