DENUNCIEM MANCANCES A LES USC
En data 8 d’ octubre hem adreçat escrit al Director
General de la Policia per denunciar la política del
Departament d’Interior vers el col•lectiu adscrit a les
Unitats de Seguretat Ciutadana de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra (Nivell 1 al Pla de
Carrera Professional), el gruix del col•lectiu que pateix
més penúries , en tots els sentits.
En el referit escrit, demanem la creació d'una mesa de treball específica per a millorar
les condicions laborals de les unitats de Seguretat Ciutadana i en la que es treballi, a
banda d’altres temes que també s’hi puguin afegir, la millora d'aspectes i condicions
laborals en els quals actualment hi ha mancances importants:
Aplicació del Pla de Carrera Professional (Acord GOV/166/2006)1. Demanem que el
Nivell 1 sigui reconegut amb algun tipus de bonificació (equivalent al reconeixement de
les especialitats de nivells superiors).
Reciclatge en coneixements. Demanem que el Departament faci anualment, en horari
laboral, un reciclatge de la normativa aplicable a USC i de tècniques de
defensa/detenció. I que aquest es faci descentralitzat de l'ISPC.
Manca d’efectius. Demanem que s’ampliï la plantilla ja que hi ha una manca d’efectius
real que repercuteix en el propi col•lectiu (permisos, càrrega de treball, ....) i en el servei
que es dona a la ciutadania.
Uniformitat adequada a les tasques que desenvolupen, no es pot acceptar anar
amb una uniformitat del segle passat. Demanem calçat adequat (botes i/o sabates de
qualitat), pantalons més operatius i adequats a les condicions meteorològiques, peça
superior adequada, peces de roba d’abric de qualitat.
Compliment de la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya2, sobre els torns de
servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d'Esquadra.
Manteniment de la capacitat física necessària entre els/les agents de les Unitats de
Seguretat Ciutadana –de la mateixa manera que es realitza en unitats especialitzades
del CME i altres cossos especials de la Generalitat-.
Pràctiques de Tir policial. Actualment els agents únicament realitzen alguna pràctica
en la qual es realitzen simples exercicis de punteria.
Barcelona, 8 d’ octubre de 2014
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