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SIGNAT EL PACTE PER A LA COMPENSACIÓ 

DE LES GUÀRDIES NO PRESENCIALS 
 
 
Després de mesos de reunions s’ha signat el pacte per a la compensació de 
Guàrdies no Presencials (GnP) en el si del cos de mossos d’esquadra. Aquest el 
podeu consultar a les nostres  webs. 
 
S’ha signat el pacte per responsabilitat amb el col·lectiu i compromís amb els/les 
companys/es, a qui finalment es reconeixerà i compensarà un esforç personal que 
no ha estat reconegut ni compensat fins ara. 
 
Amb aquest pacte s’hauran d’incrementar els recursos humans i millorar la gestió, i 
nosaltres, estarem per supervisar l’aplicació i evitar-ne els abusos. 
 
A partir d’ara qualsevol moss@ a qui obliguin a estar “localitzable” i no estigui 
contemplat el seu lloc de treball en el text del pacte, poseu-ho en el nostre 
coneixement per tal de poder corregir la situació; si aquesta no es resol positivament 
s’entendrà que no es té cap obligació de romandre localitzable fora d’hores 
planificades de treball. 
 
El pacte resta obert, i es crea una comissió de seguiment amb capacitat d’acord per 
incloure noves unitats, i possibles situacions anàlogues en altres tipus d’horaris i 
serveis. 
 
Les darreres esmenes a la proposta de pacte lliurades a l’Administració en data 
05/11/2009 han estat parcialment estimades en el text final, el que ha significat 
millores importants de les condicions laborals de les unitats reconegudes al 
pacte. Per tant, independentment de la nostra voluntat de continuar treballant 
per totes aquelles àrees i unitats que no estan reflectides en aquest pacte, diem 
que s’ha pogut signar dignament una demanda històrica i que aquesta ens ha 
de servir com a coixí per incloure més unitats, àrees, serveis, etc... que, de ben 
segur, n’hi ha.    
 
Esperem que ens feu saber aquelles situacions que puguin pervertir el pacte així com 
la seva essència.  
 
Catalunya, 12 de gener de 2010 
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