
 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓ DEL 26/6/2020 AMB LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 

RECURSOS HUMANS 

 
Us resumim els aspectes més destacats: 
 

-Informació sobre els pagaments a la nòmina del mes de juny:  paga extraordinària, abonament 

darrer tram Acord 2008 amb efectes 1 de gener 2020, nocturnitat de febrer, març i abril; hores 

extres d’abril i el premi per vinculació (mòduls per antiguitat). 

- Pla d’Estiu: s’ha aprovat una partida d’hores extraordinàries per pal·liar l’endarreriment de la 

incorporació dels aspirants que actualment estan al ISPC. També hem comentat que amb els 

criteris utilitzats hi ha persones que no han estat agafades per mancances de personal a la 

destinació d’origen, pensem que es pot fer millor, cal revisar aquests extrems. 

- Represa de convocatòries : arro i trànsit segueixen en marxa. La convocatòria d’ascens (capo, 

sergent, sots) estan pendents d’aprovació pressupostaria. La convocatòria d’accés al cos 

s’acabaria al gener (farien curs bàsic compactat, per poder incorporar-se l’estiu de 2021) i estan 

preparant la següent convocatòria d’accés. Els que estan actualment en pràctiques està previst 

que dimarts 30 de juny siguin nomenats com a funcionaris. Els alumnes que estan al curs bàsic 

inicien pràctiques el 3 d’agost. Ens passaran  un cronograma (investigació, concurs general,...) 

actualitzat així que puguin. 

- Ens presenten una nova instrucció de titulacions on es potencia la introducció telemàtica. 

L’hem d’estudiar i fer esmenes si escau. 

- Estat de les noves instruccions de formació i dietes , de les quals ja havíem presentat 

esmenes, i no totes han estat acceptades, per exemple segueixen sense entendre que 

habitualment les millors vies i les més ràpides impliquen pagar peatges, però no ho volen 

acceptar. 

- Imputació horària pel CoVid: s’excusen que com que s’ha judicialitzat per alguns recursos 

interposats…..no es mullaran fins que els serveis jurídics del Departament no es pronunciïn. 

Demanem que l’administració compensi als mossos que han estat a primera línia i que els que 

contra la seva voluntat se’ls ha planificat festa i ara deuen hores. AQUESTA CONDUCTA ÉS 

INDIGNANT I INCOMPRENSIBLE, augmenta el malestar i la sensació de “ninguneig” al col·lectiu, 

una vergonya.  

- Estat de la reestructuració de sales de comandament : el següent tancament seria la de Girona, 

però en cap cas arribaria abans de l’octubre. 

- Hem reclamat per què el personal administratiu s’ha pogut acollir a un permís de deures 

inexcusables per conciliació familiar i els mossos i el personal assimilat no. La Cap de personal es 

remet a una resposta que han fet per escrit però que encara no hem rebut. Imaginem que coneix 

perfectament el contingut de dita resposta, però no s’ha molestat en exposar-lo. 

 


