
 

 

 
                              

 

 

 

 

comuniCAT DE DISPONIBILITAT (II) 
 
Aquest matí ens hem reunit en 2ª reunió amb l’Administració per tal d’anar 
avançant en la regulació de la compensació per raó de disponibilitat. 
 
La Sra. Anna Pintó, Subdirectora general de Recursos Humans, ha lliurat una 
proposta de regulació per treballar-la, manifestant que estan recollides  algunes 
de les peticions efectuades per les diferents organitzacions sindicals. 
 
La proposta s’anomena “REGULACIÓ DE LES GUARDIES NO 
PRESENCIALS EN EL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA ”. 
 
Després de fer-ne una lectura ràpida, els representants hem passat a dir el que 
en pensàvem, el CAT–SPC hem exposat que : 
 

• Agraïm que s’hagi escoltat la proposta que vàrem presentar el mes de 
juliol en quan al nom que ha de tenir aquesta negociació,  
GUARDIES NO PRESENCIALS . 

• En primer lloc exposen una definició de terminologia a tenir en compte, 
ja que nosaltres pensem que s’estan barrejant conceptes. 

• L’àmbit d’aplicació no cobreix a tots els efectius i escales del Cos. 
• Hem manifestat que és del tot insuficient la compensació per estar en 

situació de guàrdies no presencials. 
• Els drets que atorga el document (quilometratges i temps de 

desplaçaments), hem manifestat que també són insuficients. 
• El termini exposat per a què els efectius tinguin la potestat d’optar a la 

retribució econòmica és excessivament llarg.  
 
A banda de l’exposa’t anteriorment hem demanat : 

 
• Que l’administració determini quines unitats són les afectades per les 

guàrdies no presencials i, dins d’aquestes, qui i quan ha de fer 
aquestes guàrdies i en quins casos poden ser activats. 

• Que s’estableixi un numero màxim de guàrdies mensuals.  
• Que és facilitin els mitjans necessaris per donar resposta als 

requeriments. 
 
Hem quedat convocats per a una nova reunió el proper dia 19 de novembre 
d’enguany, de la que us mantindrem informats. 
 
Catalunya, 7 de novembre de 2008 

CAT       SPC 


