
 

     MOSSOS EN LLUITA ! (40) 

     EL 4 DE JULIOL INICIEM NEGOCIACIONS 
 
En els darrers Consells de Policia dels dies 30 de maig i 

8 de juny, l’ Honorable Conseller Puig va donar 

instruccions per crear una Comissió Permanent de 

Negociació amb la intenció de donar sortida al conflicte 

obert que el CME manté amb el Departament d’ Interior. 

De moment estem convocats pel dimecres 4 de juliol 

(tot i que encara estem esperant que ens diguin lloc i 

hora) i se’ns ha demanat que exposem quins temes 

volem negociar. 

Els sindicats de la Plataforma Intersindical considerem que, per culpa de la inactivitat 

de l’ Administració a l’ hora de negociar amb els sindicats durant tots aquests mesos, els 

temes que volem tractar per mirar de millorar les condicions de treball dels nostres 

companys i companyes s’ han anat acumulant.  

No obstant això, les forces sindicals representatives del cos, SME-CCOO, SAP-UGT, CAT-

ME i SPC, mitjançant escrit que hem adreçat al Secretari General del Departament d’ 

Interior (Sr. Xavier Gisbert i Espier, el 27/06/2012), hem volgut delimitar diversos temes 

per mirar de prioritzar aquells aspectes que considerem més urgents a l’ hora de 

negociar amb la intenció d’ aconseguir que la propera reunió pugui ser més fluida i àgil amb 

la intenció d’ arribar a possibles acords en cada una dels temes que a continuació exposem: 

 Aportació per part de l’ Administració d’ un ajut  al conjunt del Cos de Mossos  

d’ Esquadra en relació al àpats en horari de servei. 

 Reducció de la provisionalitat dins el Cos Mossos d’ Esquadra. 

 Adaptació dels criteris d’ aplicació de la normativa en relació a les ILT. 

 Compliment de l’ Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del 

Cos de Mossos d’ Esquadra. (Acord del 13/02/2008) 

 Resoldre l’ assignació de places a Barcelona per ABPs. 

Així mateix, la Plataforma Intersindical MOSSOS EN LLUITA també hem sol•licitat que les 

negociacions que iniciem el proper dia 4 de juliol tinguin continuïtat i que, com a mínim, 

durant aquest mes de juliol ens seguim reunint per mirar d’ arribar a un principi d’ acord d’ 

aquests punts i continuar negociant altres temes amb la major brevetat.  

MOSSOS EN LLUITA ! 
Plataforma Intersindical. 

Catalunya, 27 de JUNY del 2012 

http://ias.ccoo.cat/portal/page/portal/SME/Legislacio/080213_acord-equiparaci%C3%B3-2008_2011.pdf



