
 
 
 
 

 
REUNIÓ AMB CONSELLER, SECRETARI GENERAL, 

DIRECTOR GENERAL, Subdirectora de RRHH i sindicats del  
14/5/2020 

 
BLA, BLA, BLA... 

 
Sindicats: Afitme, Cat-me, Ccoo, CopCat, Same, Sap-ugt, SegCat, Seime, Sicme, Sme, Spc, Uspac. 
 
Amb 4 punts de l’ordre del dia: 
 

Segons el Secretari general, s’ha fet tot segons l’autoritat sanitària i ha estat tot correcte. 
Hem deixat palès que el material ha arribat molt tard i escàs, manca de directrius i criteris 
unificats de manera genèrica, poques neteges periòdiques d'instal·lacions i vehicles. La 
reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha trigat molt a posar-se en marxa ... en fi, 
cap autocrítica i cap resposta a la pregunta que molts companys es fan: quina serà la 
imputació horària que s’aplicarà als companys que s’han quedat a casa per causes alienes a 
la seva voluntat? Ho han d’estudiar, no han tingut prou temps per tenir una resposta. 

1.- Anàlisi i valoració de la gestió davant la Covid19:  

 

Se li ha retret al Conseller les seves declaracions públiques. 
2.-Temes tractats a la Mesa de Funció Pública de 30/4/2020: 

Tornem a demanar tenir un Mesa de negociació pròpia amb capacitat decisòria, no volem 
restar exclosos com altres vegades.  
Diuen que estan d’acord en aquest punt i que estiguem dins la Mesa de funció pública. 
Ha quedat clar que ens consideren dignes de la paga proposada, que fins i tot tenim el suport 
del President de la Generalitat. 
 

Ens informen que s’està tractant a la Comissió de despeses i retribucions de personal. No 
avancen cap informació més. Demanem l’aplicació el mes ràpid possible de l’acord i 
pagament immediat de l’acord d’equiparació. Que mantenen en peu tots els compromisos ... 
diuen. Però han sigut incapaços de donar-nos una calendarització aproximada. 

3.- Estat de tramitació i publicació de l’acord del 20 de febrer: 

 
4.- Modificació de la Llei 10/1994:
El Secretari general diu que aquesta modificació ha estat en favor de les indemnitzacions 
per lesions a mossos....evidentment costa de creure, sobretot en la manera que s’ha fet 
(aprofitant la llei d’acompanyament de pressupostos), l’únic que ha fet és obrir més 
incògnites i caldrà veure en un futur com queda, sobretot, en el cas de les insolvències. 
Nosaltres hi veiem una trampa. 

   

 
 

MOLTES PREGUNTES I CAP RESPOSTA. SEGUIREM INSISTINT!!! 


