
  
 
                               

 
GUÀRDIES NO PRESENCIALS 16/07/09  

(DISPONIBILITAT VIII)  
 
Després de la denúncia a l’Hble. Conseller d’Interior de que la casa no vol complir amb 
l’apartat 6.2 de l’”Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de 
mossos d’esquadra”, la Subdirecció General de Recursos Humans s’ha presentat a la 
reunió sense cap nova proposta ni ganes de millorar l’actual. 
 
Fan unes reflexions que tot i entendre no estem obligats a assumir, tenir una policia de 
primera te un cost : 
 

- Diuen que no hi ha diners. Cosa que ja ens havien dit i fins i tot assumit. 
- Diuen estar disposats a obrir un/s altre/s  processos  de negociació, per a la resta 

de Divisions, Àrees i Unitats que estan en disponibilitat però, amb altres mètodes de 
compensació. No van poder/voler concretar quan, ni quins serien aquests 
mètodes de compensació . 

- Diuen haver fet 20 reunions amb els sindicats, entre conjuntes i bilaterals. Des del 
primer dia no han entès que aquest Acord a de ser p er a TOTS els mossos 
d’esquadra en situació de GUÀRDIA NO PRESENCIAL.  

- Diuen que la proposta es millor que la compensació actual. Es evident, ara no hi 
ha CAP compensació.  

- Diuen no estar tancats a cercar solucions. Doncs que s’hi posin aviat o no les 
trobaran mai.  

- Ens emplacen al mes de setembre. Això NO va ni amb rodes. Volen guanyar 
temps  

 
Una policia de primera mereix un respecte i poder treballar amb unes condicions laborals 
dignes que permetin la conciliació laboral, familiar i personal. 
 
La policia de Catalunya mereix que els seus administradors donin solucions dignes.  
 
Al mateix temps la Policia de Catalunya s’ha de fer respectar i si no ens respectem 
nosaltres mateixos difícilment o faran els altres. 
 
Fora telèfons mòbils i fixos particulars.  Fora “pe rdre el cul” per anar a Central. Fora 
jornades maratonianes. Fora hores extres. ...... 
 
Presenteu escrits de sol·licitud d’imputació de TOT ES les hores que esteu en 
situació de disponibilitat, (teniu un model a les p agines web dels sindicats )  
 
 

CAT       i             SPC 
 
 
Catalunya, 16 de juliol de 2009 


