
 

CAT, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra 
Cristóbal de Moura 105-111, 2n 4a.  08019 Barcelona.  Tel.: 934 850 350 

 

COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ  
   CONSTITUÏDA I RES MÉS 

 
 
Avui dia 10/10/2013 hem assistit a la reunió de constitució de la comissió de 
negociació de la qual se’ns va informar en el darrer Consell de Policia. 
 
Malauradament no s’ha fet res més que constituir la comissió, està clar que el 
Departament i la DGP no tenen cap pressa per encarar les més que denunciades 
problemàtiques i greuges existents al nostre Cos. 
 
Després d’esperar més d’un mes per tal de rebre una convocatòria al mes de setembre 
per iniciar negociacions, el CAT el dia 03/10/2013 va registrar un document denúncia 
adreçat al Sr. Josep MARTINEZ, Secretari General del Departament d’Interior, 
casualment el dia 04/10/2013 ens arriba un correu de la SGRH, convocant-nos a la 
reunió de la Comissió que s’ha celebrat avui. 
 
De la reunió poca cosa a destacar, declaracions de bones intencions en quan a 
resolució d’un possible marc d’acord, esperem que es duguin a terme al més aviat 
possible. D’entrada ja han “imposat” uns límits al marc: econòmic i de qualitat del 
servei operatiu, és a dir, no hi ha marge econòmic i no pot afectar el servei. (?)  
 
El marc de negociació que ha proposat el Departament queda subsumit en tres blocs 

 
- Reconeixement Professional. 
- Condicions de treball. 
- Carrera Professional.     

 
Hem quedat convocats en quinze dies, i s’ha acordat iniciar les negociacions abordant 
un bloc amb força problemàtica: “l’Ordenació del temps de treball” (quadrants, 
horaris, compensacions, etc.), alhora el Secretari General s’ha compromès a tractar 
en la mateixa sessió l’exempció de realitzar nits pels majors de 50 anys i/o més de 25 
anys de servei recollit en l’acord de segona activitat. 
 
SALUT!! 
 
Jordi Costa i Miquel Boguñà ,  representants del CAT a la Comissió. 
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