


 Projecte de futur (2015-19)

RECLAMAR RETRIBUCIONS

• Recuperació del poder adquisitiu.
• Recuperació del 5% retallat al 2010.
• Recuperació de les pagues extres. 
• Recuperació de la part meritada de la paga extra de 2013 i 2014.
• Recuperació del COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT.
• Compliment de l’acord d’Equiparació.

RECLAMAR DRETS LABORALS 

• Constitució de la Mesa Sectorial de la PG-ME.
• Recuperació de les hores d’Assumptes Personals.
• Recuperació dels VALS MENJADOR.
• Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. 
• Acabar amb els canvis sobtats en la planificació dels 
   torns i serveis.
• Torn fix.
• Coeficient multiplicador pels horaris nocturns i dies festius.
• Compensació pel treball en festius i caps de setmana.
• Pla de Carrera Professional per USC i Trànsit.
• Exempció de nocturnitat per als majors de 50 anys i/o 
   més de 25 anys de servei.
• Millorar els criteris de permisos i llicències.
• Remunerar les tasques realitzades en funció del risc 
   professional (treballs a peu de carrer) i de responsabilitats 
   assumides.
• Concurs general anual.
• Revisió del sistema de valoració dels mèrits en els diferents 
   concursos.
• Eliminar el PGA.
• Augmentar els imports de les hores extraordinàries.
• Implantar la Prevenció de Riscos i la Salut Laboral dels 
   agents de la PG-ME.
• Derogar l’actual decret de segona activitat per un altre més  
   just, respectuós, àgil i integrador.
• Prioritzar i reservar les places que no són de primera 
   intervenció amb el ciutadà als agents amb 25 anys de servei, 
   50 anys d’edat, amb adaptacions, disminució de les condicions  
   físiques/psíquiques, segones activitats i discapacitats.

RECLAMAR FORMACIÓ, 
UNIFORMITAT I EQUIPAMENT

• Millora de la uniformitat i equipament, segons el servei i 
   el territori.
• Revisió del procediment de distincions i condecoracions 
   prioritzant els agents d’USC i Trànsit.
• Potenciar la formació en primers auxilis i prevenció 
   de riscos laborals.
• Increment de les pràctiques de tir.
• Potenciar i facilitar la formació física en hores de treball i 
   subvenció de les quotes en centres esportius.
• Pla de reciclatge i formació continuada dins de la jornada 
   laboral.
• Pagament d’indemnitzacions per raó de servei, tant en els 
   cursos de formació, com en els de promoció i provisió.
• TASER per a cada patrulla/binomi.
• Implantar el Pla d’Autoprotecció a totes les comissaries 
   de la PG-ME.

RECLAMAR DRETS SOCIALS

• Avançament de l’edat de jubilació.
• Recuperació del pagament del 100% del sou de les 
   baixes mèdiques.
• Recuperació del FAS.
• Denunciar els actes contra la integritat, la imatge i l’honor 
  dels membres de la PG-ME amb la participació com acusació  
   popular del Departament d’Interior.
• Transport públic gratuït pels agents del cos de mossos 
   d’esquadra.
• Modificar la llei d’incompatibilitats.


