
 
                               

 

 
GUÀRDIES NO PRESENCIALS 06/07/09  

(DISPONIBILITAT VII)  
 
Després de reprendre les reunions de Guàrdies NO PRESENCIALS , us hem de dir que 
NO anem per bon camí . 
 
El passat dia 2 de juliol en una Vista al Contenciós Administratiu en la reclamació d’un 
agent per la imputació de les hores que va romandre en Guàrdia no presencial , 
l’Advocada de l’Administració va al·legar en defensa que el dia 06 de juliol l’administració 
SIGNARIA L’ACORD DE GUARDIES NO PRESENCIALS. Fet que ens va sorprendre als 
dos representants sindicals presents en aquestes reunions, érem a la Sala de Vistes i no 
en sabíem res d’aquesta signatura. 
 
Evidentment avui no s’ha signat l’Acord de Guàrdies  NO PRESENCIALS  i la veritat es 
que ens trobem molt lluny de signar el que l’Administració a posat a sobre de la taula, i 
més, amb els darrers canvis normatius i operatius. 
 
Volem que quedi clar si la Guàrdia NO PRESENCIAL  te consideració de treball o no. 
 
L’Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra 
de 13 de febrer de 2008 en el seu apartat 6.2 diu textualment: “Negociació de la 
regulació i les mesures compensatòries de la situac ió de disponibilitat i localització 
dels funcionaris policials que hagin d’estar en aqu esta situació” , i això és el que CAT i 
SPC volem, una regulació per a TOTS els que hagin d’estar en aquesta situació. 
 

• Volem una compensació digna i percentual. A més temps de Guàrdia NO 
PRESENCIAL, més compensació s’hauria de rebre. 

 
• Volem que la imputació s’iniciï a partir de l’any policial 2009-2010, o sigui a partir de 

l’1 de febrer de 2009. 
 

• No volem que es canviïn les regles del joc mentre s’està negociant. 
 

• No es pot establir una pauta de negociació o revisió d’un acord el darrer trimestre 
del 2010 quan la vigència d’aquest està datada a 31 de gener de 2011. 

 
 
Això no rutlla i si no hi ha un canvi significatiu,  no arribarem enlloc. Propera reunió el dia 
16 de juliol. Us mantindrem informats 
 
 

CAT   i   SPC 
 
 
Catalunya, 6 de juliol de 2009 

 


