
   
 

 
 
 
   

QUAN EL TEMPS SAP POSAR A TOTHOM AL SEU LLOC 
 
Creiem que és de justícia que tots els companys i companyes sapigueu de quin peu calça el 
sindicat SAP-UGT, perquè tot plegat ens afecta a tots de forma negativa, tant en matèria 
d'horaris, com de retribucions, etc. 
 
Com tots sabeu, el 29 de gener d'aquest 2015, el SAP-UGT va signar un acord de 
condicions de treball que la Trisindical no vam acceptar signar perquè empitjorava molt les 
condicions laborals de molts agents, entre elles: 
 

- La sobrevaloració en els concursos els mèrits del PGA 
- Reducció de la puntuació de l'antiguitat en el concursos. 
- Canvi seqüencial del torn de matins pel de nits a partir de 2016 que destrossarà la  

conciliació personal de moltes parelles mossos i dels que estan gaudint reduccions, 
(l’any passat no van atrevir-se a imposar-ho). 

- La continuïtat del sotmetiment de les USC a horaris especials perpetuant així l’acord 
de la vergonya 2006 i assumint un altre cop més pèrdues de garanties laborals que a 
hores d’ara ja  estan aflorant arreu del territori, etc.. Això si van aconseguir que el 
dia 1 de maig constés com dia assenyalat per aplicar el coeficient signat a la baixa.  

 
Aquest acord preveu la creació d’una comissió de seguiment per tal de vetllar pel seu 
compliment, corregir interpretacions errònies, proposar mesures alternatives i desenvolupar 
altre continguts recollits en l’acord. En el propi acord existeix una clàusula d’exclusió de 
participació a les organitzacions no signants, tot i realitzar propostes molt més dignes que 
la que es va signar (està clar que molestàvem molt i tenien que allunyar-nos). És més, en 
el darrer consell de la policia el mateix SAP-UGT va demanar que la Trisindical en 
cap cas estigués dins de l’esmentada comissió de seguiment. Un fet absolutament 
antidemocràtic i vergonyós, i molt més quan flueix d’un sindicat, la Trisindical avui 
representa ni més ni menys que els interessos laborals de gairebé el 50% dels 
mossos d'esquadra. 
 
I ara què? Doncs que l’Administració i la Prefectura ja tenen a la taula a qui volien tenir. 
Doncs que el SAP-UGT acceptarà qualsevol de les propostes de l'Administració 
(mai s’ha negat a signar res). De fet, tenen certes obligacions ineludibles amb 
l’Administració per compensar els ajuts rebuts que evidentment primen per damunt dels 
interessos que podem tenir tots els mossos i mosses.  
 
Nosaltres seguirem lluitant, denunciant i defensant els drets, cada dia més 
espoliats, de tots els mossos i mosses d'esquadra. 
 
Barcelona, 20 d’octubre de 2015                       
 

                           , la força corporativa dels moss@s! 


