MOSSOS EN LLUITA ! (XXVIII)
REUNIÓ 6 DE MARÇ = ENGRUNES
El punt de partida del Secretari General d’Interior ha estat posar de manifest que el conjunt
de la societat catalana no recuperarà el poder adquisitiu fins d’aquí a 10 anys i que no
s’està negociant una possible millora de les condicions laborals del cos de Mossos
d’Esquadra, sinó que el que s’intenta és pal·liar les pèrdues que cal assumir.
L’Administració considera que la implementació de l’Acord d’Equiparació seria un increment
retributiu!
Dit això, ha afegit que no hi ha possibilitat de fer efectiu el que queda pendent
d’implementar de l’Acord d’Equiparació durant l’any 2012, a excepció d’avançar els
efectes administratius del cobrament de les nits que s’imputarien a partir de l’1 d’octubre de
2012, d’acord amb la temporalització semestral que ja va presentar en l’anterior reunió
l’Administració, donat que per causes de gestió, les hores imputades es paguen al cap de
tres mesos. Així les hores imputades a l’octubre es pagarien ja l’any 2013.
Pel que fa a la compensació per jornada de treball de 12 hores, l’Administració diu que
pot passar dels 4’5 euros/dia proposats en l’anterior reunió als 4’95 euros/dia.
En relació a les Incapacitats Laborals Transitòries per malaltia comuna, el Secretari
General afirma que no hi ha possibilitat que es pugui trobar una alternativa a la rebaixa
del 25% a partir del 3r mes, ja que és una mesura estructural plantejada pel Govern i no
poden cercar alternatives que vagin en contra d’aquesta mesura.
Per finalitzar l’administració proposa efectuar un document en el qual es treballarà per
incloure si cal, millores tècniques i es comprometen a enviar-nos aquesta proposta dimecres
7 de març.
Hem fet saber que s’estaven carregant l’àmbit principal de negociació i que el Cos de
Mossos estava esperant la reparació del greuge comparatiu que ens ha tocat patir
durant molts anys.
Malauradament, el dia 8 de març vam rebre la proposta del Departament per escrit i,
sorprenentment, segueixen sent les mateixes engrunes que ja ens van presentar el
passat dia 3. Per tant, les postures resten amb un alt allunyament i sense prou
empatia de l’ Administració per tal de donar viabilitat a un possible Acord.

cap canvi respecte de la reunió anterior, excepte la pujada de
0’45 euros/dia per les jornades de 12 hores i l’avançament de la imputació
del primer tram de les nits (13,35€/diaris) a partir de l’1 d’octubre de 2012.
En definitiva,

JUNTS SOM MÉS FORTS!
Plataforma Intersindical.
Catalunya, 12 de març del 2012

Propostes del Departament d’Interior
1. Àmbit d’aplicació
Totes les escales i categories del cos de mossos d’esquadra adscrites a la Direcció
General de la Policia. Resta exclòs el personal funcionari en pràctiques.
2. Mesures en la prestació i la planificació de la jornada anual ordinària
En els quadrants horaris assignats a les escales del cos de mossos d’esquadra
s’inclourà una reserva de 16 hores anuals en concepte de formació que computarà
com a prestació de jornada de treball ordinària efectiva. Aquest nombre d’hores
s’imputarà, preferentment, en la borsa d’hores pendents de planificació en l’any
policial (borsa de romanent).
Només es computarà la formació organitzada i impartida per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
Es tindrà en consideració dins de la jornada anual, la durada dels cursos de formació
específica organitzats i impartits per l’Institut de Seguretat Pública Catalunya relatius
a les convocatòries de promoció i especialització, sempre que la finalitat formativa
s’assoleixi i la incorporació a la destinació adjudicada sigui realment efectiva.
Vigència: anys policials 2012 i 2013.
3. Permís de lliurança per assumptes personals
Les escales i categories del cos de mossos d’esquadra disposaran de 6 dies reals i
efectius en concepte d’assumptes personals per cada any de servei, o la part
proporcional corresponent quan el temps realment treballat sigui inferior a l’any o en
els cassos de reducció de jornada.
El personal del cos de mossos d’esquadra assignat a un règim horari que tingui
establert jornades en cap de setmana de 12 hores diàries en la seva planificació
seqüencial anual, podrà gaudir com a màxim d’una jornada de 12 hores diària, dins
del 6 dies d’assumptes personals corresponents a un any policial.
Són vigents els criteris de gaudiment fixats als punts 2, 3 i 4 de l’article 11.1 del
Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències,
permisos i vacances del cos de mossos d’esquadra.
El personal del cos de mossos d’esquadra té dret a gaudir de 2 dies addicionals en
complir el sisè trienni, dret que s’incrementarà en 1 dia addicional per cada trienni
complert a partir del vuitè.
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4. Processos de mobilitat voluntària
La Direcció General de la Policia realitzarà una convocatòria de concurs de mobilitat
voluntària a l’any 2012, prèvia anàlisi de la Relació de Llocs de Treball per reduir les
adscripcions provisionals en determinades àrees. Resten exclosos els llocs dels
agents en pràctiques i els corresponents a l’escala de suport.
La convocatòria de mobilitat voluntària identificarà les destinacions ofertes.
5. Convocatòries de provisió de llocs de l’escala executiva i superior
La Direcció General de la Policia convocarà anualment un nombre per determinar de
llocs de treball corresponents a l’escala executiva i superior que hagin de ser
proveïts pel sistema de lliure designació, d’acord amb el que determinin les relacions
de llocs de treball segons la naturalesa de les seves funcions i la resta de normativa
d’aplicació.
La Direcció General de la Policia, com a garantia addicional a aquesta declaració,
elaborarà en el termini d’un mes posterior a la signatura d’aquest Acord, un calendari
de les convocatòries que durà a terme durant la vigència de la mesura.
Vigència anys policials 2012 - 2014
6. Regió Policial Metropolitana Barcelona
La Direcció General de la Policia modificarà l’actual criteri de consideració de la
ciutat de Barcelona com a destinació única, a partir de la propera convocatòria de
mobilitat, identificant com a destinació les àrees bàsiques policials, l’Àrea Regional
de Serveis, Edificis i Trasllats (ARSET) i l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i
Custòdia de Detinguts, (ARIACD), de la Regió Policial Metropolitana Barcelona,
tenint en compte la prestació de serveis temporal i obligatòria en les esmentades
unitats. Es reservarà el 30% de llocs com a destinació Regió Policial Metropolitana
Barcelona per garantir l’adequada prestació de serveis.
7. Millora voluntària de l’equipament
El Departament d’Interior finançarà part del cost de les armilles interiors al personal
del cos de mossos d’esquadra adscrit a unitats prèviament determinades, que
voluntàriament demani fer-ne ús. La Comissió de seguretat i equipament, constituïda
per acord del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra, establirà les característiques
tècniques, les dotacions, les unitats d’aplicació, el procediment i el percentatge de
finançament, així com tots els aspectes necessàries per implementar la mesura.
Aplicació durant els anys policials 2012 a 2015.
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8. Consolidació dels punts 1,2 i 3 de l’Acord de 13 de febrer de 2008.
Consolidació temporalitzada dels punts 1, 2 i 3 de l’Acord subscrit pel Departament
d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra
en data 13 de febrer de 2008, d’acord amb el calendari següent:
Complement específic

20,36 € mensuals a partir de l’1 de gener de 2013.

Nocturnitat:
De conformitat amb l’Acord de 13 de febrer de 2008, la nocturnitat s’acreditarà
paulatinament en els trams següents:
1r tram:

13,35 € per nit treballada que s’hagi de fer efectiva en la nòmina de gener
de 2013
2n tram: 14,59 € per nit efectivament realitzada a partir de l’1 de juliol de 2013.
3r tram: 15,84 € per nit efectivament realitzada a partir de l’1 de gener de 2014.
4t tram: 17,10 € per nit efectivament realitzada a partir de l’1 de juliol de 2014
9. Compensació per prestació especial
El personal de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior del cos de mossos
d’esquadra acreditarà una retribució en concepte de compensació per prestació
especial per cada mòdul equivalent a una jornada de treball realitzada efectivament
igual o superior a 12 hores diàries ja sigui en concepte de prestació de serveis en
jornada ordinària de treball o per participació en operacions especials, quan així ho
indiqui la disposició d’autorització de l’operatiu especial.

S’estableix l’import de cada mòdul en 4,95 €. La seva acreditació és compatible amb
la percepció del complement de nocturnitat i incompatible amb la percepció de dietes
i indemnitzacions per raó de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat.
Els efectes econòmics s’estableixen a partir de l’1 del mes següent a la signatura de
l’Acord. La mesura serà vigent fins el 31 de desembre de 2013, llevat de pròrroga
anual expressa acordada per les parts.
La Direcció General de la Policia posarà els recursos humans i materials adients
amb la finalitat de començar a abonar aquesta compensació en nòmina en el termini
de 3 mesos comptadors a partir de la signatura de l’Acord.
Barcelona, data
Departament d’interior

SAP-UGT
SME-CCOO
SPC

CAT-ME
UI-SICME
AFITCME
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