DISCRIMINACIÓ ALS AGENTS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA EN
RELACIÓ A ALTRES FUNCIONARIS SOTA LA SEVA DEPENDÈNCIA
Els agents del CME sabem molt bé que com a policies som els garants de l’ordre públic i la
seguretat. També sabem molt bé que totes les crisis socials porten aparellades un
sobreesforç i un compromís elevat en la nostra tasca i responsabilitats. Fa temps que ho
venim demostrant, en incendis, en aiguats, en atemptats terroristes, en conflictes polítics i ara, en
aquesta crisi sanitària mundial sense precedents.
Desgraciadament, ens estem trobant que els responsables de personal de la Direcció
General de la Policia estan fent una interpretació restrictiva dels nostres drets. El
tancament de les escoles i dels centres de dia per a persones dependents ha generat un
gran problema a molts companys i companyes del CME amb persones a càrrec, que es
trobaven sense cap persona que es pogués responsabilitzar dels seus fills o familiars, en un
moment sanitari on estava absolutament contraindicat tenir contacte persones grans amb nens, o
contractar una persona per aquesta tasca. Circumstancies que han generat alternatives
desiguals i injustes, doncs el personal administratiu adscrit a la DGP ha gaudit d’un permís
de deures inexcusables durant aquest període que els hi ha permès atendre les seves
obligacions i responsabilitats familiars (instrucció 3/2020, punt 2.1.b), mentre els agents del CME
en aquestes circumstàncies han hagut de gastar dies d’assumptes personals, hores
acumulades, de vacances, o recuperar aquestes hores en altres jornades.
El Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Interior, en aplicació
de la instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball,
teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat amb motiu del Coronavirus SARS-CoV-2, recull la possibilitat que el personal
administratiu amb fills menors de 12 anys o persones dependents a càrrec, monoparentals
o que l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa, podran acollir-se al
permís per conciliació fins la finalització del curs o la reobertura dels centres de persones
dependents. Aquest Pla de contingència no s’aplica als agents del CME, ni al personal de
suport tècnic a la funció policial, circumstancia que considerem clarament discriminatòria,
doncs és evident que també tenim personal afectat per les mateixes circumstàncies personals i
familiars. Estem cansats de sentir-nos discriminats, de ser tractats com a números i no com
a persones, d’observar com apliquen criteris diferents a casuístiques iguals.
Per tot això hem he adreçat una carta al Director general de la Policia demanant que
reflexionin i modifiquin les instruccions que calgui per tal que els agents del cos de
Mossos d’Esquadra i el personal de suport tècnic a la funció policial puguin acollir-se al
permís per deures inexcusables per conciliació familiar, alhora que també demanem que
doni les ordres oportunes per tal que a tots els agents que han hagut d’esperar la prova
PCR negativa per incorporar-se al servei, els hi siguin imputades les hores planificades
durant aquell temps d’espera com a treballades.
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