AFECTACIÓ DEL PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL
2017 EN EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
En el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat pel 2017 s'han
contemplat una sèrie de mesures en matèria de funció pública. Tot seguit us
detallem les que considerem ens afecten més directament:
Es modificació de l'article 44 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la
següent manera:

Com ho regularan, quin tipus d'exàmens duran a terme, què passarà amb
els agents que ells considerin que la seva aptitud psicofísica no és
l'adequada per a la tasca policial que duen a terme,...

Es modifica l'article 45 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la
següent forma:

Es donarà pressa el Govern, d'una vegada per totes, de fer el desplegament
reglamentari del règim d'incompatibilitats al cos de Mossos d'Esquadra?
Són moltes les peticions d'incompatibilitats damunt la taula de la DGP que
no tenen resposta per part de l'Administració.
Es modifica l'article 48 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la
manera següent:

Aquesta és una modificació per evitar reconèixer-nos els assumptes
personals per antiguitat limitant-nos els drets que la resta de funcionaris de
la funció pública gaudeixen. Cal recordar que la sentència guanyada pel
company establia que si ho limitaven ho havien de fer per llei. Ara jo ho
tindran!
S'afegeix un nou article, el 48 ter,a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, amb
el text següent:

Ens agradaria més que constés "... "hauran" de ser reconeguts ..." tot i així
esperem que serveixi per ser indemnitzats per aquests fets.
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de dilluns 6 de febrer de
2017 en el seu punt 3 Tramitacions en curs es publica el dictamen de la
Comissió d'Economia i Hisenda, un cop aquesta ha estudiat el text del
Projecte de llei de pressupostos, l'informe de la Ponència i les esmenes dels
grups parlamentaris.
En aquest dictamen la comissió estableix una sèrie de mesures que afecten al
cos de Mossos d'Esquadra en quan al nombre d'efectius, recursos,
retribucions i ajuts i en quan a salut laboral i equipaments. Aquestes
mesures resten condicionades, com ja és habitual, a les disponibilitats
pressupostàries per al 2017.
Moltes d'aquestes mesures són demandes que ja portem anys reclamant
com els vals de menjador pels agents que duen a terme jornades de 12 hores,
l'augment d'efectius, l'adequació i creació d'una RLT pròpia de llocs de treball
de segona activitat, ... Tenint en compte la situació actual del CME esperem
que aquestes mesures tant necessàries per aixecar els ànims del col·lectiu no
es quedin en meres propostes subjectes a disponibilitat pressupostària.
Cal que la Generalitat de Catalunya faci un pas endavant per incloure
realment aquestes mesures, hem perdut molts drets aquests darrers anys i

el col·lectiu de moss@s està fent un gran esforç i aquest esforç cal que,
d'una vegada per totes, se'ns reconegui ..... necessitem recuperar els drets
laborals espoliats i millorar les condicions de treball.

Mesures en matèria d'interior subjectes a la disponibilitat pressupostària
contemplades en el Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda :

