
 

CONSELL DE LA POLICIA 18-11-2015 

PROPOSTES PLANTEJADES PER L’USPAC 

Insistim en temes plantejats al 1r Consell de la Policia i que son 
de vital importància per als Mossos: 

ELECCIONS 20 DESEMBRE 2015 

Se’ns informa que el Ministeri d’Interior pagarà per treballar al dispositiu eleccions del proper 
20-D, 143,42€ bruts. Així mateix, també, abans d’acabar l’any, se’ns pagarà a qui va 
treballar pel 27 de setembre (eleccions al Parlament de Catalunya). 

Alhora, el proper mes de desembre, es pagarà les indemnitzacions per raó de servei 
(quilòmetres i dietes) generats durant 10 mesos (Oct-14 a Juliol-15).  

 

DECLARACIONS DAVANT LA DAI 

USPAC ha demanat al intendent cap de la DAI, 2 mesures per respectar el dret a la defensa 
dels companys/es que son citats a declarar: 

1.  NO citar mitjançant trucada telefònica que no saps amb qui estàs parlant 
(citacions SEMPRE per escrit). 

2.  Que les citacions NO es facin amb 24 i 48 hores de termini com ja hem 
denunciat en altres ocasions  

 

HORES EXTRA 

El Departament, té intenció de demanar a Economia, la creació d’una bossa d’hores extra per 
fer front als serveis que no es puguin cobrir en serveis ordinaris. 

 

PAGA EXTRA PENDENT 2012 I DIES ADDICIONALS VACANCES 

Des de Funció Pública, només s’ha pogut informar que dilluns vinent dia 23 de 
novembre, es reuneix novament Funció Pública, amb la Mesa General, per a negociar 
aquest retorn pendent del 26’2% de la paga extra de 2012. 

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA PELS MOSSOS 

Continuen els contactes i intercanvi d’informació, entre el Ministeri (Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social) i el Departament d’Interior a través de la subdirectora Maite Català, per a 
fer possible aquesta fita.  

 

VALS MENJADOR 

USPAC va portar al 1r Consell de la Policia (05/10/2015) la necessitat de compensar el treball 
de 12 hores. 

Avui, hem reiterat aquesta necessitat, i per tant, rebre un ajut per al menjar fora de casa 
d’aquestes jornades. 



 
HA QUEDAT PALÈS QUÈ, EN 5 SETMANES DES DE L’ANTERIOR CONSELL DE LA 
POLICIA, NO S’HAN POSAT A TREBALLAR ENCARA AMB AQUEST TEMA. 

Novament, el mateix conseller Jané, ha manifestat que creu oportú compensar el 
treball de 12 hores, i que agraïa aquesta petició perquè era un tema que s’havia de 
solucionar. Així mateix, li ha encarregat al Secretari general del Departament, buscar una 
solució a aquest greuge i desencallar-lo. 

Des d’USPAC hem demanat, mentre es busca una solució, i com a mesura transitòria, que 
es compensi temporalment aquest greuge compensant amb 1 hora de treball els dies 
de treball de 12 hores (Només mentre s’arriba el moment de cobrar-ho tal i com toca, per 
tant sobren els comentaris populistes d’algun sindicat que NO va fer cap proposta sobre 
aquest tema al Consell de la Policia). 

Cal recordar, que de moment, FUNCIÓ PÚBLICA PROHIBEIX EXPLICITAMENT QUE ES PUGUIN 
LLIURAR A TOTA LA GENERALITAT ELS VALS MENJADOR, PER AIXÒ MATEIX, DEMANEM UNA 
COMPENSACIÓ TRANSITÒRIA, PERQUÈ VAN PASSANT ELS CAPS DE SETMANA I ELS 
COMPANYS/ES CONTINUEN TREBALLANT SENSE REBRE RES). 

 

 DEFENSA JURÍDICA EN CAS DE CONFLICTE D’INTERESSOS  

USPAC, al 1r Consell de la Policia que va assistir, va plantejar el problema que 
succeeïx quan hi ha conflicte d’interessos (Mosso deté a un menor sota la tutela de 
la DGAIA). Què passa en aquests casos? Perquè els sindicats hem de posar els 
serveis jurídics quan el Mosso està treballant per la Generalitat? (La Generalitat, 
posa la defensa al menor sota la seva tutela, i NO dóna defensa al funcionari que 
està treballant en l’exercici de les seves funcions). 

El Departament es va comprometre a donar-nos resposta i avui hem insistit, i se’ns 
ha donat aquesta resposta: 

QUAN AIXÒ PASSI, PASSAREM LA MINUTA AL DEPARTAMENT, JA QUE ÉS QUI HA DE 
FER-SE CÀRREC DELS COSTOS DE LA DEFENSA JUTÍDICA DELS SEUS TREBALLADORS. 

E PAISÀ  

CANVI SEQÜÈNCIA HORÀRIA N-M FEBRER 2016 
 
El canvi es farà efectiu el 1 de febrer, d’acord amb el nou any policial. Ara resten pendents de 
nova reunió, amb l’únic sindicat signant de l’acord, per tal d’incloure o no a APEN i trànsit. Així 
mateix, USPAC ha preguntat si s’inclourà als companys/es que disposen de plaça a torn, 
perquè el Decret 146/1996 els marca la seqüència actual. La subdirectora informa que sí, 
que el canvi afectarà també els que tenen la plaça a torns regulada en aquest Decret 
del 1996. 
  

LA SEGURETAT DELS MOSSOS DAVANT DE TOT 

No donarem pistes en aquest comunicat, sobre un gran i important aspecte de seguretat 
que hem proposat al Conseller, i què, al nostre entendre hauríem de tenir els Mossos 
(si ho féssim estaríem posant encara més en perill la seguretat dels Mossos i les 
seves famílies). Ara bé, aquesta proposta NO ha estat acceptada. Tot i ser una 
mesura amb cost econòmic zero, no han volgut aplicar-la al cos dels Mossos i es per 
això que no entenem què, quan parlen al Parlament de Catalunya els nostres 
polítics, tot son ofertes de “mà estesa per a millorar la seguretat” i quan els 
ofereixes aquestes mesures de seguretat, aquesta “mà estesa” passa a ser “això NO 
ho aplicarem als Mossos” 



 
Qui vulgui saber, la proposta feta i més detalls d’aquesta, que ens ho pregunti per 
privat. Intentarem fer un apartat, a la part privada de la web i només amb accés 
restringit, per explicar-vos en detall aquesta mesura. 

 

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL NIVELL 1 

Des de la subdirecció s’informa, que en breu s’inicia les negociacions per a desenvolupar 
aquest Pla de carrera professional, però que s’està donant prioritat a les comissions de GNP 
(guàrdies NO presencials) i Incompatibilitats. 

 

DARRER TRAM EQUIPARACIÓ BOMBERS I NITS 

Es reiteren en què, quan hi hagi disposició pressupostària, es pagarà el tram 
pendent. Els hi recordem que han de pagar els endarreriments des del 2011. 

 

INCLUSIÓ ARRO A LES GUARDIES NO PRESENCIALS 

USPAC havia demanat aquest punt a l’ordre del dia, abans d’haver estat citats per aquesta 
nova comissió (ara ja hi estem citats). 

 

REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA DE VESTUARI 

Quan a algú se li trenqui algun accessori, i pensi que aquest pot ser arreglat, que ho demani 
mitjançant nota informativa perquè li autoritzin a arreglar-ho amb els diners del “fons de 
maniobra” de les comissaries. No ho arregleu sense la prèvia autorització, ja que sinó, s’entén 
que ho arregles a títol personal, i llavors NO es retornen els diners de la despesa ocasionada. 

  

MODIFICACIÓ DECRET QUE REGULA LES ELECCIONS SINDICALS 
 
USPAC proposarà mitjançant un nou escrit registrat, les modificacions que realitzaria de 
l’actual Decret que regula les eleccions. El Departament informa que hi ha temps de sobres, i 
se’n pot parlar, restant obert a canvis.  

DRETS SINDICALS 
 
USPAC, ha insistit novament que NO disposem d’igualtat de condicions que la resta 
de sindicats. A dia d’avui, NO disposem ni dels locals, ni dels taulells d’anuncis que 
disposa el pacte de drets sindicals i que tenen tots els sindicats representatius. 
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