
 
                               

 

 
           GUÀRDIES NO PRESENCIALS 17/06/09  

(DISPONIBILITAT VI)  
 
Després de cinc mesos d’aturada sobtada i sense cap explicació de les reunions de 
Guàrdies NO PRESENCIALS , (la darrera 16/01/09), i després de la reunió mantinguda 
avui, NO s’ha avançat gens, més aviat hem anat com els crancs, endarrere . 
 
L’Administració i els nostres Caps canvien les regles del joc mentre s’està negociant, el 
comissari Milan signa les Directrius Operatives de Coordinació en l’Àmbit 
d’Investigació de la Policia de la Generalitat , les quals modifiquen condicions laborals 
bàsiques i horaris de treball de TOTES les Unitats, Àrees i Divisions d’Investigació ,  
arribant a contradir, segons el nostre parer, el que exposa el  Decret 146/1996, de 30 
d’abril, de jornada i horaris dels membres del cos de mossos d’esquadra. 
 
El nova proposta de text no respon cap de les qüestions plantejades per CAT i SPC en 
anteriors reunions:  
 

1- Continua sense pronunciament si la GUÀRDIA NO PRESENCIAL  te 
consideració de treball o no.  

2- Mantenen la trampa d’excloure l’especial flexible o brint així la porta per 
canviar quan ells vulguin el tipus horari d’específ ic a flexible i excloure’ls 
així de la compensació . Continuen sense reflectir l’ampli ventall d’Unitats, 
Àrees i Divisions que poden estar afectades per aquest acord.  

3- Sempre hem dit que les compensacions eren insuficients, demanem que com 
més temps de GUÀRDIA NO PRESENCIAL més percentatge de 
compensació hi ha d’haver.  

4- Amb aquesta nova proposta la imputació NO COMENÇA FINS AL MES DE 
JULIOL  i el gaudiment ja veurem.  

 
Mantenen la imputació mínima per activació en 5 hores, però ara, en aquestes 5 hores, 
inclouen les compensacions dels desplaçaments d’ana r i tornar,  alhora mantenen els 
105 km en concepte de quilometratge. 
 
Mantenen el 25% de GUÀRDIA NO PRESENCIAL respecte de les hores presencials per 
quadrimestre, la revisió i despesa del còmput horari generat l’im posen al final de 
cada període quadrimestral  i la conveniència i viabilitat d’introduir el sistema retributiu al 
darrer trimestre del 2010, quan la vigència de l’acord expira el gener 2011. 
 
Això no rutlla i si no hi ha un cop d’efecte  no arribarem enlloc. Propera reunió el dia 1 de 
juliol. Us mantindrem informats 
 
    

CAT     SPC   
 
 

Catalunya, 18 de juny de 2009 


