
                                 
                              

 
 
 
 

   

 

GUÀRDIES NO PRESENCIALS 05/11/09  
(DISPONIBILITAT X)  

 
Després d’una “lectura ràpida” de la proposta lliurada “in situ” per l’Administració,  on 
segons ells es recullen algunes de les millores proposades per les organitzacions 
sindicals s’ha obert un torn obert de paraules en que ha quedat palès i constatat que: 
  

- 1er. Cap de les propostes, presentades fins al dia de la  data, dóna 
compliment a l’acord d’increment retributiu  signat el passat 13 de febrer de 
2008 pels senyors Joan BOADA  i Joan DELORT,  amb les organitzacions 
sindicals del cos de mossos d’esquadra on especifica en el seu punt 6è 2n 
paràgraf “la regulació de mesures compensatòries de la situa ció de 
disponibilitat i localització dels funcionaris poli cials”. 

 
- 2on. Cap proposta de les presentades satisfà a cap organització sindical. 

 
- 3er. L’annex que adjunten a les dues darreres propostes incompleix el Decret 

146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels 
membres del cos de mossos d’esquadra, per tant l’aplicació del futur pacte de 
millores de les unitats adscrites a la CGRO s’esdevé a llarg termini.  

 
- 4rt.  L’annex que adjunten a les dues darreres propostes també incompleix l’Acord 

de Govern de la Generalitat de 20 de febrer de 1996, sobre retribucions dels 
funcionaris del cos de mossos d’esquadra, derogat per l’Acord de Govern de la 
Generalitat de 10 de juliol de 1997, sobre retribucions dels funcionaris del cos de 
mossos d’esquadra, actualment vigent. 

 
Finalment, l’administració ha proposat un torn de reunions bilaterals  al llarg de la 
setmana vinent (9-13/novembre) per tal de poder concretar qui estaria amb certa 
predisposició a signar per tal de fer “un darrer esforç”. Un cop efectuades aquestes 
reunions bilaterals i, si és possible, arribar a un acord ens convocarien a una altra reunió 
amb la darrera proposta. 
 
La policia de Catalunya mereix que els seus adminis tradors donin solucions 
dignes. 
 
Us continuarem informant !!!!! 
 
 

CAT                     SPC 
 
 
Catalunya, 6 de novembre de 2009 


