
   

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 
DISCRIMINA ELS MOSSOS AMB LA NOVA 

INSTRUCCIÓ D’ INDISPOSICIONS 
Malgrat les esmenes presentades pels sindicats sota signants en relació 
a la nova Instrucció 7/2014 sobre les absències i indisposicions, ens 
trobem que la Direcció General de la Policia torna a ignorar les 
nostres demandes i, no només això, sinó que emet una instrucció que 
atempta directament contra els principis d’igualtat entre el conjunt 
dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya alhora que demostra la 
nul·la confiança que el Sr. Manel Prat té envers la professionalitat 
dels seus agents. 

Recordem que en data 12 de febrer l’SME-CCOO, SPC i CAT vam presentar un escrit 
adreçat a la DGP tot presentant les ESMENES A LA PROPOSTA D’INSTRUCCIÓ SOBRE 
LES ABSÈNCIES AL LLOC DE TREBALL PER INCAPACITAT TEMPORAL, PER MOTIUS 
DE SALUT I PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA DELS MEMBRES DEL COS DE 
MOSSOS D’ESQUADRA que ja us vam informar en el comunicat “ESMENES SOBRE LA 
INSTRUCCIÓ QUE REGULA LES INDISPOSICIONS AL CME” (veure comunicat conjunt de 
12/02/14). 

Recentment s’ha publicat la  Instrucció 7/2014 d’11 de març, sobre les absències al lloc de 
treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels 
membres del cos de Mossos d’ Esquadra i ens trobem que, de totes les esmenes 
presentades, només han tingut en compte que un únic justificant de visita o declaració 
responsable sigui vàlid pels 3 dies naturals consecutius que com a màxim es poden 
justificar mitjançant document acreditatiu. 

Això vol dir que la resta d’esmenes que vam presentar les han ignorat, de manera que 
serem els únics funcionaris que tindrem dies assenyalats en els quals no valdrà la 
declaració jurada com a justificant d’indisposició, la qual cosa demostra la poca confiança 
del Director General de la Policia en la professionalitat dels mossos ja que cal recordar que 
Bombers, Forestals i Presons no tenen aquesta limitació. 
 
Hem de recordar que en relació a les dates assenyalades (Nadal, Any Nou, Reis...), els 
sindicats hem demanat reiteradament que essent dies tant especials, s’ hauria de mirar 
de compensar econòmicament els agents que treballaven o bé aplicar coeficients. 
Malauradament, la resposta reiterada d’ Interior sempre és la mateixa: “PELS MOSSOS NO 
HI HA DIFERÈNCIA ENTRE FESTIUS I NO FESTIUS”. 
 
ARA RESULTA QUE EL SR. MANEL PRAT, PERQUÈ NO SE’N REFIA DELS MOSSOS, FA 
AQUESTA DIFERÈNCIA ENTRE FESTIUS I NO FESTIUS? 
 
SR. MANEL PRAT, SI VOSTÈ CONSIDERA QUE ARA PELS MOSSOS SÍ QUE HI HA 
DIFERÈNCIA ENTRE FESTIUS I NO FESTIUS, POTSER HA ARRIBAT L’HORA QUE ENS 
COMPENSIN LA PENÚRIA QUE SUPOSA HAVER DE TREBALLAR AQUESTS DIES, OI? 

 

Barcelona, a 14 de MARÇ de 2014 
 
              SPC    SME-CCOO    CAT-ME 

http://elsindi.cat/pdf/comunicats/comesmenesIndis.pdf
http://elsindi.cat/pdf/comunicats/comesmenesIndis.pdf
http://elsindi.cat/pdf/juridiques/instru1407its.pdf

